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1 Inleiding
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontvangt regelmatig klachten van
bewoners die in de buurt wonen van locaties waar regelmatig overstortgebeurtenissen
plaatsvinden. De bewoners klagen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de directe
omgeving van de overstort en soms geuroverlast.
Omdat het bij een overstortgebeurtenis om afvalwater gaat heeft een dergelijke aangelegenheid
zonder meer invloed op de kwaliteit het oppervlaktewater. Daar is in het verleden al veel
onderzoek naar gedaan. Onder meer de onderzoeken van Stichting Toegepast Onderzoek
Water (STOWA) hebben veel inzicht gegeven op bijvoorbeeld de invloed op de ecologische
waterkwaliteit (zie STOWA, 2002; STOWA, 2004; STOWA, 2005; STOWA, 2009; STOWA,
2010; STOWA, 2019). Deze eerder gedane onderzoeken zijn vooral ingestoken vanuit
onderzoeksvragen waarbij de invloed van riooloverstorten op de (gewenste) waterkwaliteit op
regionaal niveau centraal stonden. Op lokaal niveau beleven vooral direct omwonende overlast
van de overstortgebeurtenissen.
HDSR vroeg zich af wat de problemen zijn voor de lokale ecologische waterkwaliteit en de
belevingskwaliteit vanuit het perspectief van bewoners. TAUW heeft dit onderzocht aan de hand
van de kubieke benadering. Met de kubieke benadering kijken we naar de drie lagen van de
openbare ruimte: de fysieke feitelijke inrichting, de juiste functionele inrichting en de
beleefwaarde van de inrichting. Een toelichting op deze benadering en de gebruikte methode
staat toegelicht in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 4 bespreken we per “laag” de resultaten. We
bediscussiëren de resultaten in Hoofdstuk 5 en sluiten het rapport af met de conclusies in
hoofdstuk 6.
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2 Methode
Met de kubieke benadering kijken we naar de drie lagen van de openbare ruimte: de fysieke
feitelijke inrichting, de juiste functionele inrichting en de beleefwaarde van de inrichting. Dit
lichten we kort toe:
•

Fysieke en feitelijke inrichting: de watergang ligt bijvoorbeeld in of rond een woonwijk met
aangrenzend de straat, stoep, grasveld of groen. De duur en frequentie van neerslag in
combinatie met de eigenschappen van de overstort, bepalen hoe vaak en hoe lang een
overstortgebeurtenis plaatsvindt.

•

Juiste functionele inrichting: De watergang heeft bijvoorbeeld een primaire water
afvoerende en bergende functie, met ecologische doelen voor waterplanten en dieren. Het
aantal en de duur van de overstortgebeurtenissen hebben weerslag op de
zuurstofconcentratie en de hoeveelheid organische belasting, wat weer invloed heeft op de
planten en dieren in de watergang. De vraag is in hoeverre deze waarden binnen de
normen blijven van de ecologische waterkwaliteit. We gebruiken hiervoor de streefbeelden
‘laag’, ‘zichtbaar’, ‘levendig’ en ‘natuurlijk’ en bijbehorende criteria ontwikkeld door TAUW in
samenwerking met netwerk Water&Klimaat (destijds WINNET) van gemeenten en HDSR.
Uitgangspunt van netwerk W&K is dat ‘laag’ in ieder geval niet acceptabel is en dat waar

•

dat enigszins kan Levendig wordt nagestreefd.
Beleefbare inrichting: Omwonenden beleven de watergang bijvoorbeeld door langs de
watergang te wandelen met de hond, eendjes te voeren, ’s zomers roeien met een
opblaasboot, ’s winters schaatsen. Waarneembare gevolgen van een overstortgebeurtenis,
zoals stank, troebel water en drijvende delen uit het riool hebben invloed op deze
beleefwaarde. De vraag is in hoeverre bewoners waarde aan deze aspecten hechten.

2.1

Fysieke inrichting – beschrijving van onderzoeklocaties

HDSR heeft drie onderzoeklocaties geselecteerd op basis van klachten van direct omwonenden
en het potentiële effect op de ecologische toestand (expertoordeel). Ook moest er een
aansluiting van sensoren mogelijk zijn op 230 volt spanningsnet.
De drie onderzoekslocaties zijn:
• Sleutelbloemweide (Woerden)
• De Beerze (Woerden)
•

Frankenweg (Wijk bij Duurstede)

De locaties zijn in Figuur 2-1 weergegeven. Van alle overstortgebeurtenissen is de netto
overstortduur en de bruto overstortduur genoteerd. De netto overstortduur is het aantal uur dat
de overstort daadwerkelijk actief was. De bruto overstortduur is de netto overstortduur plus de
pauzes (max 24 uur), waarop de overstort niet actief was (CIW, 2001 en Bijlage 5). Het
overstort volume is ingeschat op basis van de netto overstortduur en het waterpeil in de
overstort. Deze zijn opgenomen in paragraaf 4.1.
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Figuur 2-1 Onderzoekslocaties in Woerden (Links) en Wijk bij Duurstede (Rechts). Gedetailleerdere kaarten zijn
opgenomen in hoofdstuk 3 en in Bijlage 1.

2.2

Juiste inrichting – ecologisch functioneren

Uitgangspunt is dat de watergang waarop de overstorten uitkomen hydrologisch goed
functioneert. De focus in dit onderdeel ligt bij het ecologisch functioneren.
Een goed ecologische functionerende watergang huisvest diverse ondergedoken, drijvende,
plas/dras- en oeverplanten, zodat waterdiertjes en vissen voldoende voedsel en
schuilgelegenheid hebben. De randvoorwaarden voor een goede verdeling van waterplanten
zijn voldoende licht op de bodem, een gevarieerde inrichting in diepte en eventueel substraat.
Ook fysisch-chemische eigenschappen zoals de hoeveelheid voedingstoffen, temperatuur en
zuurstofconcentratie ondersteunen de ecologische waterkwaliteit en zijn onderscheidend in
welke planten en dieren in de watergang kunnen leven.
2.2.1
Zuurstof
De zuurstofconcentratie is belangrijk voor planten en dieren: zij zijn afhankelijk van zuurstof,
maar hebben ook invloed op de zuurstofconcentratie. De zuurstofconcentratie volgt over het
algemeen een regelmatig dag-nachtritme. In het voorjaar en zomer produceren planten en
algen overdag zuurstof, waardoor de zuurstofconcentratie stijgt tot ongeveer 100 procent in
ecologisch uitgebalanceerde wateren. In volledig door onderwaterplanten of algen
gedomineerde wateren kan dit percentage zelfs oplopen tot een verzadiging van 200 procent!
Gedurende de nacht verbruiken dieren, afbraakprocessen, planten en algen zuurstof, waardoor
de zuurstofconcentratie daalt. Dat is een natuurlijk proces. In wateren die uit balans zijn door
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geen of juist heel veel plantengroei, een dikke sliblaag of (te) veel vis kunnen dan zuurstofloze
omstandigheden ontstaan.
Gedurende de winter is de fluctuatie in zuurstof minder sterk of afwezig omdat de biologische
activiteit minder is, vissen zijn bijvoorbeeld in rust, door de lagere temperatuur verlopen
afbraakprocessen veel langzamer en door de lage watertemperatuur kan er meer zuurstof
oplossen in het water. De watertemperatuur heeft met name effect op een aantal biochemische
processen. In warmer water groeien algen over het algemeen sneller en bacteriën breken
organisch materiaal sneller af. Ook komen nutriënten sneller vrij uit de waterbodem. Daarnaast
is zuurstof minder goed oplosbaar in warmer water, waardoor in warmer water de
zuurstofconcentratie daalt.
Ook overstortgebeurtenissen hebben invloed op de zuurstofconcentratie. Vaak komt er bij een
overstort organisch materiaal in het water. Organisch materiaal verbruikt zuurstof, waardoor de
zuurstofconcentratie daalt. Op de langere termijn zorgt de afbraak van organisch materiaal dat
uit de overstort komt voor meer voedingsstoffen in het water. Bij een te hoge concentratie aan
voedingsstoffen zullen algen en eventueel flab en kroos domineren. Waterplanten ontwikkelen
zich dan minder goed of niet.
Gevoeligheid voor lage niveaus van opgeloste zuurstof verschilt per soort, maar de meeste
vissoorten komen in de problemen wanneer het zuurstofgehalte daalt tot 2-4 mg/l (Sportvisserij
Nederland website). Ze zullen wegtrekken of, als dit niet mogelijk is, sterven. Daarnaast komen
rottingsprocessen op gang onder zuurstofloze condities, wat voor stank zorgt omdat in plaats
van zuurstof zwavel voor de afbraak wordt gebruikt.
2.2.2

Geleidbaarheid

De geleidbaarheid, soms ook aangeduid als conductiviteit, zegt iets over de hoeveelheid
opgeloste anorganische stoffen in het water, zoals nutriënten (fosfor- en stikstofverbindingen),
chloride en andere zouten. Hoe meer stoffen in het water zijn opgelost, hoe hoger de
elektrische geleidbaarheid is. De geleidbaarheid zelf zegt weinig over de ecologische toestand
van het water, behalve dat de samenstelling verandert. Daarom is het meten van de
geleidbaarheid effectief voor de vaststelling of er toestroom is van vreemd water, zoals een
overstort.
2.2.3

Ecologie

De aanwezige planten en dieren vertellen iets over de ecologische toestand van een
watergang. Het belangrijkste daarin is de biodiversiteit en de bedekking en de variatie van
water- en oeverplanten. Helder water is daarin een belangrijke voorwaarde.

2.3

Beleefbare inrichting – directe omwonenden

Uit onderzoek blijkt dat de beleefwaarde van de inrichting onder andere afhankelijk is van de
waarneembare aspecten (Berg et al 1998): Ligt er afval in het water, op de oever of het talud,
zijn er vissen, zijn er dode vissen, zwemmen er eenden, stinkt het water? Ook is de beleving
van omwonenden van de watergang van belang. Zij zijn immers de mensen die het meest
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genieten van het water maar ook degene die het vaakst klachten melden. Het is dus belangrijk
om te weten hoe deze aspecten zijn in de onderzochte wateren en ook hoe de omwonenden
denken over het water.

3 Metingen in het veld
3.1

Zuurstof en geleidbaarheid metingen (korte termijn effecten)

Om inzicht te krijgen hoe het watersysteem reageert op een overstortgebeurtenis, zijn op twee
locaties sensoren geplaatst. De installatie bestond uit een kast van 80 x 80 x 120 centimeter
met daarin een Tribox 3 zuurstofsensor (Trios SN PODOA_7540) inclusief thermometer, een
EGV-sensor (elektrische geleidbaarheid of conductiviteit type CON_606025) en een your
partner computer. Met de computer waren de sensoren online uit te lezen. Met tijdsintervallen
van 5 minuten zijn metingen gedaan.
De technisch medewerker heeft de sensoren op 10 juni 2021 geïnstalleerd en is vervolgens een
aantal keer langs geweest om de sensoren schoon te maken en te controleren. De sensoren
zijn op 15 december 2021 weer opgehaald. In Bijlage 3 zijn achtergronden van de
sensormetingen bijeengezet.

3.2

Ecoscan (lange termijn effecten)

De ecoloog heeft per onderzoeklocatie eenmalig een Ecoscan uit uitgevoerd in juni. In
paragraaf 4.2 zijn de resultaten van de Ecoscan per locatie opgenomen. De ecoloog maakte
gebruik van een vragenlijst in de Survey123 Veldapp van ESRI. Deze vragenlijst is opgesteld
om de locaties te beoordelen volgens de streefbeeldensystematiek van het Netwerk Water &
Klimaat (voorheen WINNET). Het belangrijkste criterium dat in het veld moet worden
opgenomen is de bedekking en de variatie van water- en oeverplanten.

Figuur 3-1 Visualisatie kwaliteitsniveaus (Bron: HDSR)

9/58

Kenmerk

R001-1281408SBO-V04

De systematiek bestaat uit een viertal kwaliteitsniveaus Laag (gedegenereerd), Zichtbaar,
Levendig en Natuurlijk (Figuur 3-1) gecombineerd met een set aan kwaliteitselementen en
kwaliteitscriteria (grenswaarden) (Tabel 3.1).
De kwaliteitscriteria tellen niet allemaal in gelijke mate mee. De wegingsfactor voor de
kwaliteitselementen zwerfvuil en oevervegetatie is lager dan voor de andere
kwaliteitselementen. De bepaling van het kwaliteitsniveau op een traject/meetpunt per
meetmoment gaat als volgt:
Eindoordeel = gewogen gemiddelde van de scores (zie laatste kolom). Maar
•
•

Bij 1 x een parameter Laag, dan is het eindoordeel maximaal Zichtbaar;
Bij 2 x of vaker een parameter Laag, dan is het eindoordeel Laag.

Tabel 3.1 Kwaliteitsniveaus met criteria voor de kwaliteitselementen die het kwaliteitsniveau bepalen. In de laatste
kolom is de wegingsfactor weergegeven.
Kwaliteitsniveau
Kwaliteitselementen Laag (1)
Zichtbaar (2)
Bedekkings> 40%
11-40%
percentage algen
en/of kroos
Doorzicht
< 20 cm
> 20 cm
Waterplanten
(bedekking
ondergedoken en
drijfblad)

0% van beide
lagen of;

Beide lagen 1-5%
of;

één óf beide
lagen 100% of;

Ondergedoken 699 % én drijfblad
0% of
omgekeerd.

ondergedoken
1 - 5% en geen
drijfblad of
omgekeerd.

Plantendiversiteit
(punten)
Zwerfvuil

Bedekking
oevervegetatie

3.3

Levendig (3)
5-10%

Natuurlijk (4)
< 5%

Weging
2

> 40 cm

> 60 cm of
bodemzicht
Ondergedoken 3180% én drijfblad
11-80%.

2

30 en meer

2

Ondergedoken 699% én drijfblad
aanwezig maar
niet 11-80% en
geen 100% of;

2

Drijfblad 6-99% en
ondergedoken
aanwezig maar
niet 31-80% en
geen 100%.

Minder dan 13

14-20

21-29

Er ligt veel
zwerfvuil in het
water > 10
stuks per 100
m2
0%

3 tot 10
stuks zwerfvuil in
het water per 100
m2

1-2 stuks zwerfvuil 0 stuks zwerfvuil in
in het water per
het water per 100
100 m2
m2

1

1 – 9% of
90 – 100%
of kademuur

10 – 39 of 80 –
89%

1

40 – 79%

Visuele inspectie

Een medewerker van HDSR hield de overstortgebeurtenissen in de gaten en gaf aan TAUW
een seintje als er een overstort in werking was geweest. Ook kregen de projectteamleden van
TAUW een mail als de geleidbaarheid erg veranderde. De theorie hierachter is dat bij een
overstort met name ionenarm regenwater de vijver instroomt waardoor ter plekke de
geleidbaarheid omlaag gaat.
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Om de effecten op de korte termijn in beeld te brengen is per onderzoeklocatie ook driemaal
een visuele inspectie uitgevoerd, binnen 24 uur na een overstortgebeurtenis. Het streven was
éénmaal in het voorjaar (start project – 21 juni 2021), éénmaal in de zomer (22 juni – 21
september 2021) en éénmaal in het najaar (22 september – 21 december 2021).
Tijdens de visuele inspectie heeft de veldmedewerker een digitaal veldformulier met een
checklist ingevuld in de Survey123 Veldapp van ESRI. Het formulier omvat vragen over de
aanwezige omstandigheden (weer), waarnemingen (kleur, geur, drijvende materialen, dode en
levende dieren) en eenvoudige veldmetingen (doorzicht, diepte). Ook zijn er foto’s genomen
van de watergang en bijzondere waarnemingen. De opnames zijn uiteindelijk gedaan op de
data in Tabel 3.2.
Tabel 3.2 data 2021 van de veldbezoeken/inspecties nav overstorten
Locatie

Inspectie 1

Inspectie 2

Inspectie 3

Sleutelbloemheide (Woerden)

18 juni

5 oktober

21 oktober

De Beerze (Woerden)

18 juni

5 oktober

21 oktober

Frankenweg (WBD)

16 juli

5 oktober

1 november (Nikki Dijkstra HDSR)

De ingevulde gegevens zijn samengevat in paragraaf 4.3.1.

3.4

Bewoners enquête

Na afloop van de eerste visuele inspectie is een enquête van meerkeuzevragen uitgevoerd
onder omwonenden en voorbijgangers. De veldmedewerker heeft bij de eerste inspectieronde
van onderzoeklocatie 20 omwonenden en voorbijgangers gevraagd en de antwoorden in de
Survey123 Veldapp van ESRI ingevuld. Het formulier is in Bijlage 4 opgenomen. Als een
omwonende/voorbijganger niet mee wil werken, is dat wel als een reactie meegenomen. Dit
geeft immers ook de betrokkenheid van de omwonende bij de watergang weer.
Huisnummers of namen zijn bewust niet opgenomen in de enquête om de anonimiteit te
borgen. Omdat het anoniem was, hebben we niet bijgehouden waar er wel en geen bewoners
thuis waren dus konden we bij een volgende inspectie deze omwonenden niet alsnog vragen.
De enquête is na uiteindelijk maar een keer afgenomen. De verwachting dat er op een ander
moment geen andere antwoorden zouden komen tenzij er overduidelijke overstortsporen
zouden zijn. Uit de gehouden interviews is voldoende informatie gekomen om onderbouwde
conclusie te trekken over de gevraagde het sociale aspecten van een overstortgebeurtenis.
De vragenlijst is niet online gedeeld. De gemeenten hebben vooraf toestemming gegeven om
de enquête uit te voeren.
De vragen zijn:
1. Hoe tevreden bent u over de watergang?
2.
3.

Hoe beleeft/gebruikt u het water?
Waarover bent u eventueel niet tevreden?

De antwoorden zijn samengevat in paragraaf 4.3.2
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4 Resultaten
4.1

Fysieke inrichting – beschrijving van onderzoeklocaties en van de
overstorten

4.1.1
Sleutelbloemweide (Woerden)
Bij de Sleutelbloemweide ligt een traditionele overstort (0632-WOE-10-LC07). Het lozingspunt
ligt onder het vlonder in de tuin van de bewoners op Sleutelbloemweide 25 en komt uit in een
watergang het Molenvlietpark. Via een drietal stuwen wordt de watergang gevoed vanuit de
omliggende wijken en er komen in totaal drie overstorten (ook -LC01 en -LC02) uit op de
watergang (zie Figuur B 1 in Bijlage 1). Duikers en andere constructies zijn ook weergegeven
op de kaart in de bijlage. Als het water in het Molenvlietpark hoog staat, is er kans dat water
vanuit de watergang de overstort in stroomt.
De watergang is ongeveer 20 meter breed en 70 centimeter diep. De oevers zijn beschoeid en
het oevertalud is steil (> 25°) boven de waterlijn. Op de bodem van de watergang ligt klei.

Figuur 4-1 Overzichtskaart Sleutelbloemweide en overzichtsfoto 18 juni 2021. De overstort is in de versmalde
watergang achter het eerste huis.

In Figuur 4-2 zijn de overstortgebeurtenissen samengevat (voor de specifieke waarden zie
Bijlage 6). Bij de Sleutelbloemweide is de overstort tussen 1 juni en 1 november 2021 zeven
keer actief geweest, waarbij op 28 september het ingeschat volume verwaarloosbaar klein was.
Deze gebeurtenis nemen we verder niet meer mee in de analyse. De overige zes
gebeurtenissen duurden gemiddeld 6 (netto) uur met een gemiddeld ingeschat volume van 844
kubieke meter. Opvallend is dat de drie overstortgebeurtenissen in de zomer (juni – augustus)
vergelijkbaar waren, maar dat in oktober de overstort vaker en langer actief was.
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Figuur 4-2 Overstortgebeurtenissen Sleutelbloemweide. De netto overstortduur is het aantal uur waarom de
overstort daadwerkelijk actief was. De bruto overstortduur is de netto overstortduur plus de pauzes, waarop de
overstort niet actief was.

Een bewoner van Sleutelbloemweide maakt op twee momenten filmpjes van de overstort die
achter zijn tuin in de watergang uitmondt. Onderstaand (Figuur 4-3) zijn twee stills uit de
filmpjes van de overstorten opgenomen.

Figuur 4-3 Video-stills van overstorten in de Sleutelbloemweide. Links op 26 juli 2021 om 20:40 uur en rechts 6
oktober 2021 om 10:11 (bron filmpjes bewoner)
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De Beerze (Woerden)

Bij de Beerze ligt een traditionele overstort (0632-WOE-10-LC03). De overstort loost op een
sloot in de buurt Molenvliet Oost en het lozingspunt bevindt zich onder de brug en komt uit in de
duiker (zie Figuur 4-4). De overstort is voorzien van een vuilfuik/overstortkous. Bij hoogwater in
de watergang stroomt mogelijk water vanuit de watergang de overstort in. Hoe vaak dat gebeurt
is onbekend.
De watergang bij de Beerze is ongeveer 7 meter breed en 55 centimeter diep. De oevers zijn
beschoeid en het oevertalud is steil (> 25°) boven de waterlijn. De ondergrond van de
watergang is zand.

Figuur 4-4 Overzichtskaart De Beerze en foto veldbezoek 5 augustus 2021. De overstort ligt onder het houten
raamwerk.

In Figuur 4-5 zijn de overstortgebeurtenissen samengevat (voor de specifieke waarden zie
Bijlage 6). Het overstort volume is ingeschat op basis van de netto overstortduur en het
waterpeil in de overstort. Bij de Beerze is de overstort tussen 1 juni en 1 december 2021 tien
keer actief geweest, waarbij op 5 en 20 juni en op 29 september en 27 november het ingeschat
volume verwaarloosbaar klein was (< 50 kubieke meter). Deze gebeurtenissen nemen we
verder niet meer mee in de analyse. De overige zes gebeurtenissen duurden gemiddeld 7 uur
(netto) met een gemiddeld ingeschat volume van 952 kubieke meter.
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Figuur 4-5 Overstortgebeurtenissen De Beerze. De netto overstortduur is het aantal uur waarom de overstort
daadwerkelijk actief was. De bruto overstortduur is de netto overstortduur plus de pauzes, waarop de overstort
niet actief was.

4.1.3
Frankenweg (Wijk bij Duurstede)
Bij de Frankenweg ligt een bemalen overstort (0352-WIJ-D1-LP-03). De overstort bevindt zich
aan de kopse kant van de Botersloot. De overstort is voorzien van een bergbezinkbassin, die
moet zorgen dat organisch materiaal uit het riool bezinkt voordat het richting het
oppervlaktewater stroomt (zie Figuur 4-6).
De Botersloot is ongeveer 10 meter breed en 70 centimeter diep, maar ter hoogte van de
overstort is de watergang duidelijk breder. De oevers zijn beschoeid en het oevertalud is steil (>
25°) boven de waterlijn. Langs de oever staan veel bomen. Op de bodem van de watergang ligt
klei of zand.
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Figuur 4-6 Overzichtskaart Frankenweg en foto veldbezoek 16 juli 2021. De overstort ligt achter het traliewerk
midden boven in de foto

In Figuur 4-7 zijn de overstortgebeurtenissen samengevat (voor de specifieke waarden zie
Bijlage 6). Tussen 1 juni en 1 december 2021 is de overstort aan de Frankenweg zes keer
actief geweest. Alleen tijdens de gebeurtenis van 3 oktober is de overstort eenmaal gestopt
tussendoor. Gemiddeld duurde een overstortgebeurtenis 5 uur met een gemiddeld ingeschat
volume van 6730 kubieke meter.
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Figuur 4-7 Overstortgebeurtenissen Frankenweg. De netto overstortduur is het aantal uur waarom de overstort
daadwerkelijk actief was. De bruto overstortduur is de netto overstortduur plus de pauzes, waarop de overstort
niet actief was.

4.1.4

Samenvatting

De overstorten bij de drie locaties waren gemiddeld 5 tot 7 uur actief tussen 1 juni en 1
december 2021. Hierbij was de overstort aan de Frankenweg het minst vaak actief, maar als
deze eenmaal actief was, dan stopte deze niet meer en het gemiddeld ingeschat volume is ruim
7 keer groter dan bij de locaties aan De Beerze en de Sleutelbloemweide.

4.2

Juiste inrichting – ecologisch functioneren

4.2.1

Sleutelbloemweide (Woerden)

Effect fysische chemie (korte termijn)
Bij de Sleutelbloemweide heeft geen meetopstelling gestaan. Chemische metingen ontbreken
derhalve;
Effect ecologie (lange termijn)
De indruk van de vijver waar de ecoscan is gedaan, is een mooie uitgebalanceerde vijver
(Figuur 4-9). De waarnemingen duiden op redelijk gevarieerd stadswater met als eindoordeel
“Natuurlijk”. Er zijn geen merkbare effecten van de overstort op het ecologisch functioneren.
Het is wel de vraag in hoeverre dit deel van de vijver door de beschouwde overstort wordt
beïnvloed. De vuilwatergolf in de overstort verplaatst zich in de actieve beelden richting
noordoost en komt dus meestal niet in de bredere vijvers terecht.
De vijver aan de kant waar de overstort meestal naartoe stroomt is anders van vorm en
inrichting. Deze lijnvormige vijver is ongeveer 8 meter breed (watertype M1a zie Figuur 4-8),
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maar is afgeschermd door huizen aan de ene zijde en struweel aan de andere kant en daarom
minder goed bereikbaar. Deze vijver is beschoeid aan de ene zijde, maar de andere is begroeid
met een strook liesgras in de oeverzone. Er is geen bodemzicht uit de inspecties en de bodem
is zacht. Het voorkomen van ondergedoken waterplanten is onduidelijk. Er is geen aparte
Ecoscan gedaan in deze vijver maar een expert oordeel zou Zichtbaar luiden.

Figuur 4-8 lijnvormige deel watergang achter de Sleutelbloemweide op 5 en 21 oktober 2021.

De EcoScan in de brede vijver is uitgevoerd op vrijdagmiddag 18 juni 2021, circa 2 uur nadat de
overstort actief was (van half 7 tot kwart voor 11). Er is toen circa 600 kubieke meter water
overgestort.

Kenmerken watergang
• Mooie uitgebalanceerde vijver
• Visdiefje gezien
• Broedende futen
Tabel 4.1 Kenmerken watergang Sleutelbloemweide
Parameter

Waarde

Eenheid

Parameter

Invoer

Waterbreedte

20

m

KRW Watertype

M11

Breedte Oeverzone

1

m

Oevertype

Beschoeide oever

Waterdiepte

70

cm

Hellingshoek boven water

> 25 graden

Doorzicht

60

cm

Hellingshoek onder water

> 25 graden

Slibdikte

2

cm

Bloemrijk talud hoge oever

Nee
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Figuur 4-9 Links: Overzichtsfoto locatie. Rechts: Ligging geïnventariseerd traject (groene stippellijn).

Beoordeling van de huidige situatie
Tabel 4.2 Beoordeling Sleutelbloemweide (volgens Netwerk Water & Klimaat)
Jaar
Doorzicht
Kroos/flab
Zwerfvuil
Waterplanten
-bedekking
2021
Natuurlijk
Natuurlijk
Levendig
Levendig

Plantendiversiteit
Natuurlijk

Oever
Natuurlijk

Eindbeoordeling
Natuurlijk

Potentie
De huidige eindbeoordeling is Natuurlijk. Op basis van het veldbezoek in 2021 heeft de expert
de potentie van de waterkwaliteit op deze locatie als Levendig getypeerd. Dit expert oordeel is
dus lager dan de beoordeling van de huidige toestand op basis van de opgenomen parameters
en planten. Dit heeft te maken met de steilheid van de oevers die de overgang van water-land
nogal statisch maken.
Vegetatie
Tabel 4.3 Bedekkingspercentages vegetatielagen
Vegetatie bedekking

Percentage bedekking

Ten opzichte van

Totale bedekking

40 %

Gehele opname

Oeverbedekking

50%

Oeverzone

Muurbedekking

0%

Muurzone

Drijflagen kroos of kroosvaren

0%

Waterzone

Drijflagen flab of darmwier

2%

Waterzone

Drijfbladplanten

10 %

Waterzone

Ondergedoken waterplanten

25 %

Waterzone

Emerse bedekking

10 %

Waterzone

Aangetroffen Plantensoorten
Er zijn 16 plantensoorten aangetroffen.
• Waterplanten: Grof hoornblad (lokaal dominant), Gele plomp (abundant), flab (lokaal
abundant).
• Oeverplanten: Harig wilgenroosje, Liesgras (lokaal abundant).
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•

Oeversoorten in een lage bedekking: Gele lis, Grote kattenstaart, Moerasandoorn, Riet,

•

Waterzuring, Wolfspoot, draadwier, Gele lis, Zwanenbloem, Haagwinde, Kleine watereppe.
Er zijn geen exotische waterplanten aangetroffen.

Links: gele plomp, gele lis en zwanenbloem. Rechts: de watergang ligt aan de rand van
Woerden met op de achtergrond de A12

Zwerfafval
In het water is 1 stuk zwerfvuil aangetroffen. Tegen de oever is 1 stuk drijfvuil aangetroffen. Dat
leidde tot een score van Levendig (volgens de beoordeling van Netwerk Water & Klimaat).
Samenvatting en conclusie
De vijver is ongeveer 20 meter breed met een oeverzone van 1 meter. De waterbodem bestaat
uit klei en heeft een klein sliblaagje van ongeveer twee centimeter. De oevers zijn beschoeid en
zijn zowel onder als boven de waterlijn meer dan 25 graden en zijn daarmee steil. De vijver is
ongeveer 70 centimeter diep, waardoor de gehele waterzone begroeibaar is. Het doorzicht is 60
centimeter en is dus net niet tot de bodem, maar er valt nog wel voldoende licht op de bodem
voor de kieming en ontwikkeling van waterplanten.
4.2.2
De Beerze (Woerden)
Effect fysische chemie (korte termijn)
Bij de Beerze is van 10 juni tot 15 december 2021 door middel van een sensor de elektrische
geleidbaarheid, temperatuur en zuurstof gemeten. Een totaal overzicht van deze meetgegevens
zijn weergegeven in Figuur 4-10. In de grafiek van de geleidbaarheid markeren de hoge pieken
in combinatie met een dip, momenten waarop de geleidbaarheidssensor gekalibreerd is. Dit
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verklaart ook waarom na deze momenten de geleidbaarheid soms iets lager ligt. De overige
lage waarden komen overeen met de overstortmomenten, al zijn ze niet allemaal even duidelijk.
De geleidbaarheid lag in eerste instantie rond de 775 µS/cm, maar na het eerste
kalibratiemoment op 5 augustus lag de geleidbaarheid gemiddeld rond de 500 µS/cm. Na een
overstortgebeurtenis daalde de geleidbaarheid soms tot onder 300 µS/cm binnen een uur. Het
duurde ongeveer 1 tot 3 dagen voordat de geleidbaarheid weer rond de 500 µS/cm lag. Die
periode is te beschouwen als de tijd waarin er sprake is van een chemisch effect. Het is voor te
stellen dat deze periode varieert met het volume van de overstort. De herstelfase van de
geleidbaarheid (µS/cm) van de specifieke overstortmomenten zijn weergeven in Figuur 4-11.
De watertemperatuur bleef tot ongeveer half september tussen de 15 en 20°C, maar daalde
vervolgens tot ongeveer 4°C. Met name in de zomermaanden is nog een dagelijkse fluctuatie te
zien, waarbij de temperatuur gedurende de dag hoger ligt dan gedurende de nacht. De
overstort lijkt geen effect te hebben op de watertemperatuur.
De zuurstofconcentratie en zuurstofverzadiging volgen een vergelijkbaar patroon en zijn vrijwel
de gehele meetperiode rond 0 mg/l of onder de 0%. De overstorten hebben dus nauwelijks (niet
meetbaar) effect op de zuurstofconcentratie/verzadiging in de Beerze, Woerden. Na een
kalibratie is er meestal wel een iets hogere concentratie (tussen 1 en 5 mg/l) en verzadiging
(tussen de 5 en 50%) gemeten, maar deze daalt steeds binnen een paar dagen naar 0. Alleen
eind november/ begin december blijft de concentratie en verzadiging langer hoger. Tussen deze
momenten stijgt de zuurstofconcentratie voor een korte tijd boven de 1 mg/l. Dat gebeurt
ongeveer 4 keer per maand (met uitzondering van augustus) en duurt slechts enkele minuten
tot enkele uren. Het tussendoor verplaatsen van de meetopstelling had ook geen verandering
tot gevolg. De reden voor het matige functioneren blijft onbekend.
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Figuur 4-10 Overstorten en Meetgegevens sensoren geleidbaarheid (µS/cm), temperatuur, zuurstofconcentratie
en -verzadiging De Beerze (Woerden).
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Figuur 4-11Herstelfase geleidbaarheid (µS/cm) van specifieke overstortmomenten (blauwe pijlen) in De Beerze (Woerden).
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Effect ecologie (lange termijn)
De EcoScan is op vrijdagmiddag 18 juni 2021 om 13:10 uur uitgevoerd. Dat was aansluitend op
een overstortgebeurtenis die de dag ervoor geduurd heeft van half 7 ’s ochtends tot kwart over
acht ’s avonds. Tussendoor is de overstort gestopt. In totaal is de overstort 5 uur actief geweest
waarbij ongeveer 600 kubieke water is overgestort, wat ten opzichte van de andere
overstortmomenten (min.10 – max. 1700 m3) een redelijk gemiddelde hoeveelheid is.

Kenmerken watergang
Kale watergang zonder oeverzone.
Tabel 4.4 Kenmerken watergang bij de Beerze
Parameter

Waarde

Eenheid

Parameter

Invoer

Waterbreedte

7,0

m

KRW Watertype

M1a

Breedte Oeverzone

1,0

m

Oevertype

Beschoeide oever

Waterdiepte

70

cm

Hellingshoek boven water

> 25 graden

Doorzicht

55

cm

Hellingshoek onder water

> 25 graden

Slibdikte

5

cm

Bloemrijk talud hoge oever

Ja

Figuur 4-12 Links: Overzichtsfoto locatie (van west naar oost). Rechts: Ligging geïnventariseerd traject met de
overstort bij het blauwe kruisje.
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Beoordeling van de huidige situatie
Tabel 4.5 Beoordeling De Beerze (volgens Netwerk Water & Klimaat)
Jaar
Doorzicht
Kroos/flab
Zwerfvuil
Waterplanten
-bedekking
2021
Levendig
Zichtbaar
Levendig
Zichtbaar

Plantendiversiteit
Zichtbaar

Oever
Zichtbaar

Eindbeoordeling
Zichtbaar

Potentie
De huidige eindbeoordeling is Zichtbaar. Meer dan 2 criteria drukken de eindscore. Op basis
van het veldbezoek in 2021 heeft de expert de potentie van de waterkwaliteit op deze locatie als
Zichtbaar getypeerd.
Vegetatie
Tabel 4.6 Bedekkingspercentages vegetatielagen
Vegetatie bedekking

Percentage bedekking

Ten opzichte van

Totale bedekking

35 %

Gehele opname

Oeverbedekking

1%

Oeverzone

Muurbedekking

0%

Muurzone

Drijflagen kroos of kroosvaren

30 %

Waterzone

Drijflagen flab of darmwier

0%

Waterzone

Drijfbladplanten

5%

Waterzone

Ondergedoken waterplanten

1%

Waterzone

Emerse bedekking

1%

Waterzone

Aangetroffen Plantensoorten
Er zijn 5 plantensoorten aangetroffen.
• In de oever zijn geen soorten aangetroffen met meer dan een lage bedekking.
• In het water zijn aangetroffen: Klein kroos (lokaal dominant), Gele plomp (lokaal abundant).
• De volgende soorten zijn aangetroffen in een lage bedekking: Riet, Gewoon sterrekroos.
• Er zijn geen exotische waterplanten aangetroffen.
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Figuur 4-13 Links: uitmonding overstort op de Beerze te Woerden. Rechts: kroosbedekking op 5 augustus 2021

Zwerfafval
In het water is geen zwerfvuil aangetroffen. Tegen de oever is 1 stuk drijfvuil aangetroffen. Dat
leidde tot een score van Levendig volgens de W&K beoordeling.
Bijzonderheden
Tijdens het veldbezoek is moerasgasvorming in het slib op kopse kant waargenomen. Er ligt
een drijfbalk voor de monding van de overstort om het overstortvuil dichtbij de uitlaat te houden.
Samenvatting en conclusie
De sloot is ongeveer 7 meter breed met een oeverzone van 1 meter aan een zijde. De
waterbodem bestaat uit zand en heeft een sliblaagje van ongeveer vijf centimeter. Plaatselijk is
de sliblaag dikker. De oevers zijn beschoeid en zijn zowel onder als boven de waterlijn meer
dan 25 graden en zijn daarmee steil. Op de droge oever ligt een bloemrijke zone (buiten het
proefvlak van de ecoscan). De sloot is ongeveer 70 centimeter diep, waardoor de gehele
waterzone begroeibaar is. Het doorzicht is 55 centimeter en is dus niet tot de bodem.
De indruk van de sloot is een kale watergang zonder oeverzone. De waarnemingen duiden op
basis stadswater met als eindoordeel “Zichtbaar”. De oorzaak van weinig waterplanten en
biodiversiteit zou de overstortlocatie kunnen zijn, maar ook de inrichting is door de beschoeiing
niet optimaal voor een ecologisch stabiel stadswater.

Waterdiertjes.nl
Uit de zuurstofmetingen komen lange periodes naar voren waarbij het zuurstof vrijwel 0 mg/l in
de Beerze bedraagt op minder dan tien meter van de overstort. Wij vroegen ons af wat dat
betekent voor het onderwaterleven. Tijdens een van de inspecties is daarom een meting
gedaan met het citizen science instrument Waterdiertjes.nl. Dit is een kwalitatieve test op basis
van gevangen soorten beestjes en aantallen met een netje. In Figuur 4-14 is aangegeven wat
er ter plekke gevangen is op enkele meters van de overstort.
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Figuur 4-14 Links: rode muggenlarven en roodgekleurde watervlooien tijdens de survey van 5 oktober 2021 op de
Beerze te Woerden en rechts: de gevonden waterdiertjes in de telling die zelfde dag (zie www.Waterdiertjes.nl ).

Het leidde tot een cijfer 7 voor deze locatie, wat wel redelijk in lijn is met de ecoscan score maar
niet met de vermeende zuurstofloosheid van het water. Wat wel opviel is dat de talrijke
watervlooien een uitgesproken rode kleur hadden, hetgeen een aanpassing is (namelijk
vorming van haemoglobine) aan de lage zuurstofomstandigheden. De zuurstofmeting gebeurt
natuurlijk op één plaats in de watergang maar het is niet gezegd dat elders, verder bij de
overstort vandaan bijvoorbeeld, in de watergang wel meer zuurstof in het water zit. Dat we deze
aanpassing bij de macrofauna tegenkomen is wel een teken dat de omstandigheden verre van
ideaal zijn.
4.2.3

Frankenweg (Wijk bij Duurstede)

Effect fysische chemie (korte termijn)
Bij de Frankenweg heeft van 10 juni tot 15 december 2021 een sensor de elektrische
geleidbaarheid, temperatuur en zuurstof gemeten. In tegenstelling tot de metingen verricht bij
de Beerze (Woerden) is bij de Frankenweg wel effect te zien van de overstorten op de
temperatuur en de zuurstofconcentratie en verzadigingspercentage. De meetgegevens als
totaaloverzicht zijn weergeven in Figuur 4-15 en specifiek voor ieder overstortmoment in Figuur
4-16 t/m Figuur 4-20. In de grafiek van de geleidbaarheid markeren de hoge pieken in
combinatie met een dip, momenten waarop de geleidbaarheidssensor gekalibreerd is. Dit
verklaart ook waarom na deze momenten de geleidbaarheid meestal weer iets lager ligt. De
overige lage waarden komen overeen met de overstortmomenten. De zuurstofsensor (waarmee
ook de temperatuur is gemeten) is op 5 september losgeraakt en heeft tot 24 september aan
het oppervlak gedreven, waardoor niet meer de watertemperatuur en zuurstof in het water is
gemeten, maar die van de lucht of een combinatie van beide. De data in deze meetperiode is
daarom uit de figuur gelaten. De effecten van de overstortmomenten op de zuurstofhuishouding
zijn bijeengezet in Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Samenvattende tabel effect overstorten op de zuurstofhuishouding

nr

O1
O2
O3
O4

O5

O6

Begin
overstort

21-10-2021

~8 mg/l

Zuurstofdip
(vanaf start
overstort)
Dip: 0 mg/l in
dag
Dip: 0 mg/l in
half uur
Dip: 5 mg/l in 6
uur
Piek: 8,5 mg/l,
Dip: 4 mg/l in 8
uur
Dip: <3 mg/l

28-10-2020

~8 mg/l

Dip: ~3 mg/l

4-7-2021
16:50
15-7-2021
16:21
3-10-2021
09:24
6-10-2021
12:17

Einde
overstort
4-7-2021
17:43
15-7-2021
21:08
3-10-2021
17:23
6-10-2021
20:23

Netto
duur
(uur:min)
00:52

Volume
(schatting)

04:47

5727 m3

07:28

5725 m3

2–8
mg/l
3 – 10
mg/l
~8 mg/l

08:06

18149 m3

5 mg/l

31-10-2021
19:15
4-11-2021

31-10-2021
22:42
27-11-2021

03:26

27-11-2021
08:54

27-11-2021
14:20

05:25

485 m3

Zuurstof
vooraf

3694 m3
7-8 mg/l

6599 m3

7-8 mg/l

Dip: <3 mg/l in
8 uur
Meerdere
keren
Dip: ~3 mg/l in
15 minuten
Piek: 10 mg/l
Dip: 5 mg/l in 2
dagen

Herstel
zuurstof
(vanaf dip)
3 – 8 mg/l in 6
dagen
2 – 7 mg/l in 3
dagen
Blijft gelijk
~8 mg/l in 9
dagen
~8 mg/l in 4
uur
~8 mg/l in dag
~8 mg/l in 4
dagen
7-8 mg/l in 6
– 8 uur

~8 mg/l in dag

Wanneer het bergbezinkbassin aan de Frankeweg in Wijk bij Duurstede gaat overstorten gaat
er automatisch een signaal naar het vijzelgemaal Voorhavendijk van het HDSR. Deze zorgt
ervoor dat het watersysteem van het HDSR gelijk gaat doorspoelen zodat de vervuiling van de
overstort (=Frankenweg) in de Botersloot zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar het Amsterdam
Rijnkanaal. Deze signalering heeft tot rond 13 oktober 2021 niet gewerkt (persoonlijke
mededeling van André Vervoort van de gemeente Wijk bij Duurstede). HDSR heeft in die
periode af en toe handmatig de Botersloot door laten spoelen. Dit kan consequenties hebben
gehad op de metingen als deze doorspoeling heeft plaatsgevonden tijdens of kort na een
overstortgebeurtenis omdat de inhoud van het riool dan versneld is afgevoerd. Dit zou een
eerder herstel van de zuurstofwaarden tot gevolg kunnen hebben. In Figuur 4-16, Figuur 4-17,
Figuur 4-18, Figuur 4-19 en Figuur 4-20 is dat echter niet zo te zien. De lijn in de figuur zou dan
na een overstort niet stapsgewijs omhoog gaan maar ineens op het oude niveau terugkomen.
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Zuurstofconcentratie
(mg//l)

Temperatuur (°C)

Geleidbaarheid (µS/cm)

14

12

10

8

6

4

2

140
0

120

100

80

60

40

20

0

10-12-2021

0

10-12-2021

5

2-12-2021

10

25-11-2021

15

2-12-2021

20

25-11-2021

25

18-11-2021

30

18-11-2021

35

11-11-2021

40

11-11-2021

0

4-11-2021

200

28-10-2021

400

4-11-2021

600

21-10-2021

800

28-10-2021

1000

21-10-2021

1200

14-10-2021

1400

14-10-2021

1600

7-10-2021

30-9-2021

23-9-2021

16-9-2021

9-9-2021

2-9-2021

26-8-2021

19-8-2021

12-8-2021

5-8-2021

29-7-2021

22-7-2021

15-7-2021

8-7-2021

1-7-2021

24-6-2021

17-6-2021

10-6-2021

Overstortvolume (m3)
20000
15000
10000
5000
0

7-10-2021

30-9-2021

23-9-2021

16-9-2021

9-9-2021

2-9-2021

26-8-2021

19-8-2021

12-8-2021

5-8-2021

29-7-2021

22-7-2021

15-7-2021

8-7-2021

1-7-2021

24-6-2021

17-6-2021

10-6-2021

Zuurstofverzadiging (%)

Kenmerk
R001-1281408SBO-V04

Figuur 4-15 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren Frankenweg (Wijk bij Duurstede)

29/58

Kenmerk

R001-1281408SBO-V04

Figuur 4-16 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren (overstortmoment 4-7-2021)
Frankenweg (Wijk bij Duurstede).
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Figuur 4-17 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren (overstortmoment 15-7-2021)
Frankenweg (Wijk bij Duurstede).
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Figuur 4-18 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren (stortmoment 3-10-2021 & 6-102021) Frankenweg (Wijk bij Duurstede).
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Figuur 4-19 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren (stortmoment 31-10-2021)
Frankenweg (Wijk bij Duurstede
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Figuur 4-20 Meetgegevens zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid sensoren (stortmoment 27-11-2021)
Frankenweg (Wijk bij Duurstede).
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De zuurstofconcentratie bij de Frankenweg is over het algemeen goed. In de
overstortmomenten in juli is het dag/nachtritme van zuurstofconcentraties goed zichtbaar.
Iedere nacht zakt de concentratie als gevolg van zuurstofverbruikende processen (alle
organismen en afbraak van organisch materiaal) waar geen zuurstofproductie (planten/algen)
tegenover staat. De overstorten hebben effect op de zuurstofhuishouding. Met name in de
zomer kan dit tot tijdelijke zuurstofarme condities leiden gedurende enkele nachten. In drie tot
negen dagen is de zuurstofconcentratie over het algemeen weer op een normaal niveau. Dit
effect is in het najaar minder heftig, maar het duurt wel langer voordat de concentratie weer
hersteld is, waarschijnlijk ook door minder fotosyntheseactiviteit.
Effect ecologie (lange termijn)
De EcoScan is op dinsdagmiddag 22 juni 2021 om 16:08 uitgevoerd. In de periode er voor is de
overstort niet actief geweest.

Kenmerken watergang
De vijver heeft een redelijk ontwikkelde oeverzone. In het water groeit helemaal niets. Bij de
zone met waterplanten is dan ook de winst te halen.
Tabel 4.8 Kenmerken watergang bij de Frankenweg
Parameter

Waarde

Eenheid

Parameter

Invoer

Waterbreedte

10,0

m

KRW Watertype

M3

Breedte Oeverzone

1,0

m

Oevertype

Beschoeide oever

Waterdiepte

75

cm

Hellingshoek boven water

> 25 graden

Doorzicht

60

cm

Hellingshoek onder water

> 25 graden

Slibdikte

5

cm

Bloemrijk talud hoge oever

Nee

Figuur 4-21 Links: Overzichtsfoto locatie. Rechts: Ligging geïnventariseerd traject.

Beoordeling van de huidige situatie
Tabel 4.9 Beoordeling Frankenweg (volgens Netwerk Water & Klimaat)
Jaar
Doorzicht
Kroos/flab
Zwerfvuil
Waterplanten
-bedekking
2021
Natuurlijk
Natuurlijk
Natuurlijk
Laag

Plantendiversiteit
Zichtbaar

Oever
Natuurlijk

Eindbeoordeling
Zichtbaar
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Potentie
De huidige eindbeoordeling is Zichtbaar. Plantenbedekking is het criterium die de eindscore
drukt. Op basis van het veldbezoek in 2021 heeft de expert de potentie van de waterkwaliteit op
deze locatie als Levendig getypeerd.
Vegetatie
Tabel 4.10 Bedekkingspercentages vegetatielagen
Vegetatie bedekking

Percentage bedekking

Ten opzichte van

Totale bedekking

1%

Gehele opname

Oeverbedekking

75%

Oeverzone

Muurbedekking

0%

Muurzone

Drijflagen kroos of kroosvaren

0%

Waterzone

Drijflagen flab of darmwier

0%

Waterzone

Drijfbladplanten

0%

Waterzone

Ondergedoken waterplanten

0%

Waterzone

Emerse bedekking

10 %

Waterzone

Aangetroffen Plantensoorten
Er zijn 13 plantensoorten aangetroffen.
• Op de oever zijn aangetroffen: Grote egelskop, Harig wilgeroosje, Riet (lokaal abundant).
• In het water zijn aangetroffen: Riet (abundant), Grote egelskop, Liesgras (lokaal abundant).
• De volgende soorten zijn aangetroffen in een lage bedekking: Liesgras, Rietgras, Gele lis,
Rietgras, Harig wilgeroosje, Valse voszegge, Zwarte els.
• Er zijn exotische plantensoorten gezien
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Figuur 4-22 Links: valse voszegge. Rechts: grote egelskop

Zwerfafval
In het water is geen zwerfvuil aangetroffen. Tegen de oever is geen drijfvuil aangetroffen. Dat
leidde tot een score van Natuurlijk volgens de W&K beoordeling. Volgens de CROW
systematiek scoort de locatie voor de waterzone A+ (Er is geen drijfvuil) en voor de oeverzone
een A+ (Er is geen drijfvuil).
Conclusie
Dit stadswater is ongeveer 10 meter breed met een oeverzone van 1 meter. De waterbodem
bestaat uit klei en heeft een sliblaagje van ongeveer vijf centimeter. De oevers zijn beschoeid
en zijn zowel onder als boven de waterlijn meer dan 25 graden en zijn daarmee steil. De sloot is
ongeveer 75 centimeter diep. Het doorzicht is 55 centimeter en is dus niet tot de bodem.
De indruk van de watergang is een kanaal/vijver met een redelijk ontwikkelde oeverzone. In het
water groeit helemaal niets. De waarnemingen duiden op basis stadswater met als eindoordeel
“Zichtbaar”. De meeste winst is te halen met de ontwikkeling van waterplanten in de
waterzone. Als proef zou eens wat waterpest of grof hoornblad geplant kunnen worden.

4.3

Beleefbare inrichting

4.3.1

Visuele inspecties

Op negen momenten zijn er inspecties gedaan door meestal iemand van TAUW binnen 24 uur
na een overstortgebeurtenis. De visuele inspecties begonnen bij de overstort zelf en liepen door
tot maximaal honderd meter langs de oever voor zover mogelijk. De meetomstandigheden zijn
weergegeven in Bijlage 2. De uitkomsten van de onderwerpen ter inspectie zijn weergegeven in
Tabel 4.11 en Tabel 4.12.
Tabel 4.11 Resultaten inspecties: Uitwerpselen, Toiletpapier en Zwerfvuil
locatie
datum
UitwerpTot
HoeToilet-papier,
selen?
hoe
veel
vochtige
ver (m)
doekjes,
maandverband etc
Frankenweg
16-jul
Frankenweg

5-okt

Frankenweg

1-nov

De Beerze

18-jun

De Beerze

5-okt

De Beerze

21-okt

Sleutelbloemweide

18-jun

Sleutelbloemweide

5-okt

Sleutelbloemweide

26-jul

Sleutelbloemweide

21-okt

ja

ja

5

3

Tot hoe
ver (m)

2

Hoeveel

Zwerfvuil

Tot hoe
ver (m)

Hoeveel

ja

20

5

ja

5

3

1

ja

2

20

ja

4

1

ja

2

5

ja

5

3

ja

5

3

ja

1

10

ja

8

2
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Tabel 4.12 Resultaten inspecties: Kroos, Maaisel, Doorzicht, Diepte en slibdikte
locatie
datum
Kroos
Maaisel BodemDoorzicht Diepte
(% )
zicht
(cm)
(cm)

Frankenweg

16-jul

nee

Frankenweg

5-okt

ja

Frankenweg

1-nov

De Beerze

18-jun

De Beerze

5-okt

De Beerze

21-okt

Sleutelbloemweide
Sleutelbloemweide

40

Kleur
water

65

Slibdikte
bij
overstort
(cm)
10

grijs

effluent

70

5

helder

geen

bruin

geen

70

5

grijs

Effluent

30

10

helder

Rotte eieren

70

5

helder

nee
weinig

nee

weinig

ja

weinig

nee

50

18-jun

nee

60

80

2

helder

poeplucht bij
beroering sliblaag
geen

5-okt

nee

65

110

5

grijs

geen

bruin

Rotte eieren

nee

50

80

1

helder

stank bij
opwerveling

Sleutelbloemweide

26-jul

Sleutelbloemweide

21-okt

60100%
1-15%

weinig

55

Geur water

Er kan gesteld worden dat er op het eerste gezicht nauwelijks of geen sporen van vervuiling zijn
als gevolg van overstortgebeurtenissen wanneer de inspectie niet tijdens of direct volgend op
de overstort wordt uitgevoerd. Zelfs enkele uren na de overstort is in de directe omgeving
weinig meer te merken van zichtbare vervuiling. Vieze is alleen waargenomen wanneer de neus
vlak boven het water wordt gehouden en vaak pas na beroering van de waterbodem. Bij dit
laatste worden met een hark ook naar de bodem gezonken vochtige doekjes uit het water
gehaald. En eigenlijk geldt dit voor het grootste deel van het vuil als dat met een overstort wordt
aangevoerd. Het bezinkt direct of wordt weggespoeld.
Bij de Frankenweg is er een bezinkbassin geplaatst. Door de constructie van de brede bak
neemt de stroomsnelheid af en bezinken de vaste delen. Ook is er een scherm aanwezig die
delen drijfvuil afvangt. Als de overstortpiek voorbij is, wordt het residu afgepompt. Deze
maatregel lijkt goed te werken want de hoeveelheid zichtbaar vuil en stank is kleiner dan bij de
andere twee overstorten.
Van een andere orde is de inspectie door een bewoner in de Schermbloemweide tijdens de
overstort. Op het door hem toegezonden filmpje is duidelijk welke vuilwaterpluim het water in
komt. In deze pluim zijn doekjes en drollen waarneembaar maar ook van zo’n overstort zijn de
resten na enige uren alleen met opharken nog zichtbaar.
4.3.2

Interviews direct omwonenden

Er is gepoogd in totaal 64 betrokkenen aan te spreken die zijn verdeeld over drie verschillende
overstortlocaties (Sleutelbloemweide: 21, De Beerze: 23, Frankenweg: 21). De betrokkenen
bestaan uit passanten bij het water of omwonende. Bijna alle gevraagden deden mee. In totaal
waren er op 18 adressen niemand thuis (zie Figuur 4-23).
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Figuur 4-23 Response enquête

In Figuur 4-24Error! Reference source not found. zijn de antwoorden weergegeven die de
bewoners geven op de vraag hoe ze het water gebruiken. Van de 73 antwoorden (de meeste
bewoners gaven meer dan 1 gebruiksvorm) betreft iets minder dan de helft een vorm van
wandelen. Schaatsen staat relatief hoog omdat dat in februari 2021 na lange tijd weer eens kon
en dus nog vers in het geheugen ligt. Niemand gaf aan in het water te zwemmen.
Antwoorden bij anders:
We wonen er langs en genieten van uitzicht;
we kijken er naar want het grenst aan achtertuin 2x,
we maken schoon;
Voor beregening van de tuin 2x,
natuurbeleving,
paaiende karpers;
onhandig want we hebben kleine kinderen.
Er is geen verschil in het gebruik aan te geven tussen de verschillende locaties.
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Figuur 4-24 Manieren van gebruik van de watergang

Figuur 4-25 Mate van tevredenheid over het water

Uit Figuur 4-25Error! Reference source not found. blijkt dat voor alle drie de locaties het
grootste gedeelte van de omwonenden tevreden is over het water bij hun in het buurt. Bij de
Sleutelbloemheide er ook een groot gedeelte van de omwonende (44 %) dat zeer tevreden is.
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Opvallend is dat twee omwonenden aan de Sleutelbloemweide juist ontevreden zijn door stank
of resten uit het riool. De buurtbewoners bij De Beerze zijn het meest verdeeld tussen de
ervaring tevreden of neutraal. Een respondent bij de Beerze noemt rioolresten als oorzaak van
ontevredenheid. De vier ontevredenen bij Frankenweg noemen allen als belangrijkste reden het
achterstallig onderhoud aan de Rietkraag. De overige redenen van ontevredenheid staan in
Figuur 4-26. Riet wordt daarbij bedoeld als waterplant. Woekering van onderwaterplanten is in
de drie onderzochte wateren niet aan de orde. De reden van het onderzoek (overlast door
overstorten) blijkt dus bij slechts drie van de respondenten een issue te zijn.

Sleutelbloemweide
Anders, namelijk..
Geen mening
Onveilig
Slecht bereikbaar
Slecht zichtbaar
Dode dieren
Brood in het water en/of de oever
Hondenpoep op de oever
Zwerfvuil
Resten uit het riool
Te veel watervogels
Te weinig watervogels
Te veel waterplanten
Te weinig waterplanten
Flab
Kroos
Stank

0

1

2

3
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Figuur 4-26 Redenen van ontevredenheid over de watergang verdeeld over die verschillende locaties.

In Tabel 4.13 staan de overige opmerkingen die bewoners nog kwijt wilden over het water. Dat
leverde 9 complimenten op en 18 verbeterpunten. Soms gaan zowel de positieve noten als de
negatieve van verschillende buurtbewoners over hetzelfde onderwerp, bv onderhoud is goed en
onderhoud is slecht, er stinkt nooit of het stinkt juist wel. Opvallend is ook weer hier dat zeven
negatieve opmerkingen over (teveel of niet onderhouden) riet gaan waarvan zes van bewoners
van de Londiniumdreef in Wijk bij Duurstede. Hun huizen grenzen aan het brede deel van de
Botersloot bij de Frankenweg. Overigens gaven zij dus niet in alle gevallen in eerste instantie
aan dat ze ontevreden waren over het water.
Tabel 4.13 gegeven antwoorden respondenten bij overige opmerkingen. Gecategoriseerd per stadswater. In rood:
Sleutelbloemweide Woerden, in zwart De Beerze Woerden, in blauw Frankenweg Wijk bij Duurstede.
positief
negatief
keurig onderhouden

beschadigde beschoeiing

leuk dat er eendjes zwemmen

het onderhoud is niet zo denderend, sportvissers hielden in het verleden
zelf de watergang open
soms groeit ie helemaal dicht

natuur is natuur gebleven. speelgedeelte wat overgroeid.

hij stinkt af en toe wel erg

goed onderhouden

wanneer wordt de rioolaansluiting gecontroleerd? Er is volgens bewoner
sleutelbloemweide sprake van foutaansluiting
Iemand heeft zorgen over wat er uit de vuilnisbelt uitloogt en in het water
komt
soms lage waterstand, soms stinkt het naar mest

wordt goed onderhouden

riool

stinkt nooit

bewoner heeft vraagtekens bij waterkwaliteit en het onderhoud. er is meer
nodig
riet werd in najaar altijd gesnoeid maar nu niet meer. Ook geen reactie van
de gemeente gehad op klacht

Goed dat het riet blijft staan.
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positief

negatief

hoop niet dat ie dichtgegooid wordt.

teveel riet en te weinig onderhoud

stekelbaarsjes

bewoner heeft zelf nieuwe beschoeiing gemaakt maar groeit vol met riet
jammer dat het Riet dit jaar niet is weggehakt. woont hier al sinds 1974,
rietkraag lijkt steeds breder te worden
het riet is veel te hoog en niet weggehaald
wij zitten in de hoek waar altijd het vuil heen waait. kan daar niets aan
gedaan worden.
jammer dat de watergang niet is doorgetrokken naar de stadsvijvers
Er liggen heel soms winkelwagentjes in het water
Te weinig onderhoud, teveel riet

5 Discussie
5.1

Inspecties

Bij de uitgevoerde visuele inspecties zijn nauwelijks sporen van vervuiling als gevolg van
overstortgebeurtenissen waargenomen hoewel de inspecties soms enkele uren na de overstort
plaatsvonden. Blijkbaar bezinkt het vuil direct of wordt weggespoeld. Alternatief is het plaatsen
van een vuilfuik om de instroomopening om na overstort deze te inspecteren.
Als instrument om vervuiling als gevolg van overstorten vast te stellen zijn visuele inspecties
alleen geschikt als deze ten tijde van de overstort kunnen worden uitgevoerd, of als de inspectie
wat ‘dieper’ gaat dan alleen kijken. Ook zijn niet alle parameters even zinvol, bv watervogels,
zwerfvuil en kroos, omdat deze los van de overstortgebeurtenis staan. Om vervuilingseffecten
goed waar te kunnen nemen, zijn filmbeelden van burgers zeer bruikbaar. Hiervoor zou gericht
naar vrijwilligers in de buurt kunnen worden gezocht.

5.2

Ecoscans

De ecoscans geven een goed beeld van de ecologische toestand van een watergang. Er lijkt
echter weinig verband tussen de opname van water en oeverplanten langs 100 meter van de
watergang en de aanwezigheid van een overstort op die watergang. Hierbij moet gezegd dat de
ecoscan op de Sleutelbloemweide waarschijnlijk niet door de overstort beïnvloed wordt doordat
deze benedenstrooms ligt. De doorspoeling (zeker bij sterke regenval) is zo groot dat de
effecten van eutrofiering of saprobiering nauwelijks plaatselijk zijn. Het aangevoerde vuil is
veelal zwaarder dan water en komt dus niet in het zicht.

5.3

Sensoren

De inzet van sensoren om overstorten te detecteren werkt vooral goed in het geval van
geleidbaarheid. Als het plaatsvinden van overstorten echter ook uit andere data kunnen worden
gefilterd, is het een nogal dure inzet van middelen. Om een beeld te krijgen wat een overstort in
ieder geval plaatselijk en tijdelijk tot gevolg heeft voor de leefbaarheid, dan is het continu meten
van de hoeveelheid zuurstof wel geschikt. Wel is het zo dat de zuurstofwaarden eerder
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alarmeren dan dat er bijvoorbeeld vissterfte optreedt. Dat is op zich goed, want anders schiet
de meting zijn doel voorbij. Het heeft te maken met de volgende aspecten:
• De zuurstofwaarden zullen het sterkst zakken in de buurt van de overstort en daar ook het
langst aanhouden omdat de afbraak van vuil zuurstof vraagt en het meeste vuil op de
•

bodem nabij de opening van de overstort en dus de zuurstofsensor ophoopt.
Zuurstofsensoren gebruiken voor hun meting zelf ook een beetje zuurstof. Als het water niet
in beweging is, zal er dus een lichte onderschatting van de zuurstofspanning gemeten

•

worden, zeker als de sensor door een beschermende buis omgeven wordt.
De sensoren raken begroeid en moeten daarom regelmatig worden schoongemaakt. In dit
onderzoek is daar een tweewekelijkse ronde voor geweest (behalve in September). Iedere
schoonmaak beurt is dus een onderbreking van de reeks, met nieuwe kalibratie en soms
een iets andere plek in het water, wat soms tot duidelijk andere waarden leidt. Anderzijds
zorgt de aangroei van algen maar ook de hechting van slibkokertjes (Figuur 5-1) op de
sensoren voor een afwijking in de meting, waarschijnlijk vooral lager dan de werkelijke
waarde. Dit is echter niet te voorkomen. Het is alleen de vraag welk van de twee aspecten
meer invloed heeft.

Figuur 5-1 Aangroei van algen en slibkokertjes van muggenlarven op sensorbuis 14 okt 2021 de Beerze,
Woerden

Het is goed om het verloop van zuurstof in real time een keer gezien te hebben. Ook geven de
metingen een indicatie van de hersteltijd van het systeem. Het onderzoek heeft aangetoond dat
er sprake is van een zuurstofdip van meerdere dagen na een overstortgebeurtenis.

5.4

Interviews

Met een beperkte inspanning (ongeveer twee uur per locatie) is middels een korte vragenlijst
een beeld gevormd van hoe omwonenden het water ervaren en/of gebruiken. Dat is een
waardevol instrument omdat het in ieder geval ons een ander beeld liet zien dan dat we zelf
hadden. Hoewel de vragenlijst erop was gericht in hoeverre bewoners tevreden zijn over het
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water en of zij effecten van overstorten herkennen, bleek dat slechts een enkeling hier een
klacht over had. Veel meer is er kennis opgehaald over niet uitgevoerd onderhoud. Voor de
meeste bewoners, een enkeling daargelaten, is een netjes onderhouden watergang zonder riet
en met een gemaaid gazon zonder vuil de norm. Het is een instrument om zeker vaker en ook
op andere aspecten in te zetten want de respons is hoog en de uitkomsten verrassend. Ook
geeft het aanleiding om, wanneer er ergens natuurlijker oevers worden aangelegd, aandacht te
hebben voor het voorlichtingsaspect daarover bij omwonenden.
Een interessante vraag voor de volgende keer kan zijn: “Wat is voor u bepalend voor de
prettige/onprettige beleving van de directe omgeving van dit water?”
Ook interessant kan zijn aan te geven hoever (in meters) bewoners van de overstort afwonen.
De indruk is dat bij de Beerze, waar veel bewoners zijn ondervraagd die dwars op de watergang
wonen, minder specifieke antwoorden gegeven konden worden.

6 Conclusie
De drie overstortlocaties waar het onderzoek heeft plaatsgevonden krijgen zichtbaar
(Frankenweg WbD en de Beerze Woerden) en natuurlijk (sleutelbloemweide Woerden) in de
W&K beoordeling op ecologisch eindbeeld. Er zijn geen directe relaties gevonden tussen
ecologisch (dis)functioneren (op basis van ecoscans) en actieve overstorten. Hierbij moet
gezegd dat de vijver op de Sleutelbloemweide waar de ecoscan is opgenomen waarschijnlijk
nooit door de overstort beïnvloed wordt doordat deze benedenstrooms ligt.
Bij de inspecties zijn, voor zover visueel uitgevoerd, geen effecten van overstorten
waargenomen hoewel deze inspecties binnen 24 uur na het beëindigen van de overstort zijn
uitgevoerd. Dit is het niveau waarop de gemiddelde burger naar het water kijkt. Dus niet
duidelijk meer of ander zwerfafval, geen stank, geen dode dieren en geen zichtbare rioolresten
na een overstort. Er bezinken wel vochtige doekjes bij de uitstroomopening van de overstorten.
Op filmbeelden van een bewoner zijn wel een duidelijke vuilwaterpluim en wegstromende feces
en toiletpapier te zien.
Een bezinkbassin zoals aan de Frankenweg is een effectief middel om directe vuilinstroom te
voorkomen. Op deze locatie worden duidelijk minder items opgedregd. Bovendien komt de first
flush instroom van nutriëntrijk water zo niet direct in het oppervlaktewater.
Na een overstort registreren de sensoren een dip in zowel de geleidendheid van het water als
ook een dip in het zuurstof. Het duurt vaak enkele dagen voordat het zuurstofniveau ter plekke
weer hersteld is. In nachten volgend op de overstort is het zuurstofgehalte gevaarlijk laag. Dat
is een duidelijk effect, wat echter geen voor ons zichtbare consequenties heeft voor de levende
have in het water. Daarbij kan niet uitgesloten worden dat die consequenties er ook niet waren
maar tijdens of na een regenbui is er geen sprake geweest van dode dieren. Beekelaar (2021)
noteert in een gesprek met een gebiedsbeheerder wel klachten van bewoners, achter wiens
tuin de overstortleiding in het water eindigt, over geur- en visuele vervuiling na een
overstortgebeurtenis. Ook een klacht in de vorm van twee filmpjes van overstortgebeurtenissen
op dit adres bereikten de auteurs van dit rapport.

45/58

Kenmerk

R001-1281408SBO-V04

Wel zichtbaar is de aanpassing van hemoglobine vorming bij de watervlooien in De Beerze
Woerden. Ook moet worden opgemerkt dat 2021 een zomer had zonder extreem warme
perioden.

Uit de afgenomen vragenlijsten aan bewoners kan worden geconcludeerd dat een enkele heel
direct betrokkene overlast ondervindt van de overstort die hun beleving zeer beïnvloedt. De
overstort komt dan ook achter hun tuin in het water. In zulke ‘probleem’ situaties (overstort
aangrenzend aan water van direct omwonende) kan maatwerk per locatie uitkomst bieden, te
denken aan het verder uit de kant verlengen van de uitstroomduiker, het plaatsen van een
vuilfuik/overstortkous, of meer resoluut het plaatsen van een bergbezinkbassin. Belangrijkste
reden voor de geringe overlast is dat de effecten van overstorten slechts kort merk- en
zichtbaar zijn. Klachten die wel worden geuit ten aanzien van het water betreffen veel
duidelijker waar te nemen parameters als overmatige rietgroei.
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Detailkaarten onderzoeklocaties

Figuur B 1 Detailkaart overstort Sleutelbloemweide Woerden (0632-WOE-10-LC07)
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Figuur B 2 Detailkaart overstort De Beerze Woerden (0632-WOE-10-LC03)
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Figuur B 3 Detailkaart overstort Frankenweg Wijk bij Duurstede (0352-WIJ-01-LP03)
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Bijlage 2

Omstandigheden inspecties

Tabel B 1 datum inspecties

Locatie

Inspectie 1

Inspectie 2

Inspectie 3

Sleutelbloemheide (Woerden)

18 juni

5 oktober

21 oktober

De Beerze (Woerden)

18 juni

5 oktober

21 oktober

Frankenweg (WBD)

16 juli

5 oktober

1 november (Nikki Dijkstra
HDSR)

Tabel B 2 Meet omstandigheden inspecties
Selecteer de
Datum
Tijdstip
locatie
inwinning inwinning
Frankenweg
16-jul
09:12
Frankenweg

Neerslag

Bewolking
zwaar

Wind

Temperatuur (°C)

Briesje

Windrichting
zuidwest

Tussen 15 en 20 °C

5-okt

09:03

geen

Briesje

oost

Tussen 10 en 15 °C

Frankenweg

1-nov

08:30

zwaar

Briesje

zuidwest

Tussen 10 en 15 °C

De Beerze

18-jun

13:32

geen

Briesje

noord

Tussen 25 en 30 °C

De Beerze

5-okt

13:43

zwaar

Stevige wind

zuidoost

Tussen 10 en 15 °C

De Beerze

21-okt

11:50

zwaar

Stevige wind

zuidwest

Tussen 10 en 15 °C

Sleutelbloemweide

18-jun

11:27

geen

Briesje

noord

Tussen 20 en 25 °C

Sleutelbloemweide

5-okt

13:22

half

Stevige wind

zuidoost

Tussen 10 en 15 °C

Sleutelbloemweide

26-jul

09:04

zwaar

Briesje

zuid

Tussen 10 en 15 °C

Sleutelbloemweide

21-okt

11:10

zwaar

Stevige wind

west

Tussen 10 en 15 °C

ja

ja
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Sensoren

In deze Bijlage beelden en veldnotities van de schoonmaak bezoeken.

Figuur B 2 Links algenaangroei op sensor Wijk bij Duurstede 5 aug 2021, rechts Uitlezen sensor metingen in de
controlekast, Frankenweg WbD 4 november 2021

Figuur B 3 Mobiele veldmeters tijdens controle metingen Woerden 23 juni 2021
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Figuur B 4 Uit meetrapport AL West, labmeting monster de Beerze 23 juni 2021

Figuur B 5 Onderhoud aan oevervegetatie in de Beerze, Woerden op 4 oktober en de situatie op 14 oktober 2021
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Tabel B 3 tabel veldbezoeken Frankenweg Wijk bij Duurstede
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Tabel B 4 tabel veldbezoeken de Beerze Woerden
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Bijlage 4

Vragenlijst Survey 123 interviews

Tabel B 5 vragenlijst bewoners

Vragen

Beschikbaarheid
omwonende

mogelijke
Thuis en bereid om mee
antwoorden te werken
Thuis maar niet bereid
om mee te werken
Niemand thuis
Anders, namelijk

Op welke manier
beleeft of gebruikt u
de watergang?
Wandelen langs de
watergang
Wandelen met de
hond
Eenden voeren
Roeien/Kanoën
Zwemmen
Vissen
Schaatsen
Natuur
Niet bewust mee
bezig
Anders, namelijk…

Hoe tevreden
bent u over de
watergang?
Zeer tevreden

Waarom bent u niet
tevreden?

Tevreden

Kroos

Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden

Flab
Te weinig waterplanten
Te veel waterplanten
Te weinig watervogels
Te veel watervogels
Resten uit het riool
Zwerfvuil

Stank

Hondenpoep op de
oever
Brood in het water
en/of de oever
Dode dieren
Slecht zichtbaar
Slecht bereikbaar
Onveilig
Geen mening
Anders, namelijk..
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Definities betreffende overstorten
(CIW 2001)

Overstortingsgebeurtenis
De definitie van een overstortingsgebeurtenis wordt doorgaans gerelateerd aan die van de
neerslaggebeurtenis. De (deel)-overstortingen die het gevolg zijn van een neerslaggebeurtenis
worden dan samen als één overstortingsgebeurtenis beschouwd. Door de definitie van een
overstortingsgebeurtenis daarentegen los te koppelen van het verloop van de neerslag kan op
eenduidige wijze onderscheid Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten worden gemaakt in
overstortingsgebeurtenissen zonder dat het neerslagverloop daarbij in beschouwing hoeft te
worden genomen. Voor de definitie van een overstortingsgebeurtenis wordt daarom uitgegaan
van een maximale duur van 24 uur van de overstortingspauze (RIONED).

Een overstortingsgebeurtenis wordt gedefinieerd als de periode waarin de overstortput water
loost, inclusief een overstortingspauze van maximaal 24 uur. Overstortingsduur De
overstortingsduur is de netto overstortingsduur van een overstortingsgebeurtenis. Dit is gelijk
aan de bruto overstortingsduur minus de duur van de overstortingspauzes.
Overstortingsfrequentie
De overstortingsfrequentie van een overstortput is het gemiddeld aantal malen per jaar dat een
overstortingsgebeurtenis is opgetreden. Vanwege de grote bandbreedte in jaarlijkse
overstortingsfrequenties is ter bepaling van het gemiddelde een reeks van jaren benodigd
(minimaal circa 5-10 jaar).
Overstortmeter
Een overstortmeter is in feite hetzelfde als een waterstandsmeter, maar met een kleiner
meetbereik (max. 0,5-1 meter) en daardoor een hogere meetnauwkeurigheid. De
overstortmeter wordt met name ingezet voor de continue reg
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Bijlage 6

Waardes overstortmomenten
(bruto/netto duur en volume)

Sleutelboemweide
18-6-2021 26-7-2021 21-8-2021 29-9-2021 3-10-2021 6-10-2021 21-10-2021
bruto overstort duur (u)
04:20
05:01
04:37
00:06
06:35
10:16
11:58
netto overstort duur (u)
04:20
05:01
04:37
00:04
05:18
10:16
06:37
overstort volume (m3)

683

845

739

0

465

1719

610

De Beerze
5-6-2021
18-6-2021 20-6-2021 26-7-2021 21-8-2021 29-9-2021 3-10-2021 6-10-2022 21-10-202327-10-2021
bruto overstort duur (u)
00:21
13:45
00:14
05:30
04:57
09:16
07:06
11:03
12:49
01:08
netto overstort duur (u)
00:21
04:59
00:14
05:30
04:57
00:19
07:06
11:03
08:20
01:06
overstort volume (m3)

0

605

0

1082

643

40

700

1683

1000

13

Frankenweg
4-7-2021
15-7-2021 3-10-20212 6-10-20212 31-10-202127-111-2021
bruto overstort duur (u)
00:52
04:47
07:58
08:06
03:26
05:25
netto overstort duur (u)
00:52
04:47
07:28
08:06
03:26
05:25
overstort volume (m3)

485

5727

5725

18149

3694

6599
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