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Waterkwaliteitsdoelstelling ipv emissiereductie.
De basisinspanning riolering, zoals de gemeenten met de waterkwaliteitsbeheerders hebben afgesproken is voor veel
gemeenten een eind op weg. De basisinspanning vloeit voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het Rijn Actie
Programma en het Noordzee Actieprogramma (RAP en NAP). Hier heeft Nederland (in de jaren ’80) zich internationaal
verplicht om de vuillast op de grote rivieren en de Noordzee met 50 % te reduceren. De inspanningsdoelstelling om de
vuilemissie vanuit het gemengde stelsel te reduceren wordt in veel gevallen voor een belangrijk deel ingevuld met
afkoppelen. Door de reductie van het overstortgedrag van het gemengd stelsel wordt de waterkwaliteit minder belast.
Als we naast de basisinspanning straks ook moeten voldoen aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn stelt krijgen
we te maken met een waterkwaliteitsdoelstelling. Dit is een resultaatdoelstelling, een geheel andere invalshoek dan de
basisinspanning, waar de vuilvracht vanuit overstorten met vastgestelde hoeveelheid moet verminderen. De
inspanningsverplichting is resultaatverplichting geworden en het resultaat wordt gemeten met de waterkwaliteit.
De KRW-waterkwaliteit heeft normen met ecologische indicatoren, maar ook worden chemische waterkwaliteitsnormen
gesteld. Wat moeten we aanvullend doen om ook nog aan deze resultaatverplichting te voldoen? Nóg meer verhard
oppervlak afkoppelen? Of zijn er alternatieven met méér milieurendement? We zullen ons eerst moeten gaan
verdiepen op de invloed van de riolering op de waterkwaliteit. En niet minder belangrijk: de andere factoren, die ook de
waterkwaliteit beïnvloeden. Bij de gemeente Arnhem zijn we sinds 2000 bezig met een waterkwaliteitsspoor
onderzoek. Een benadering waarbij naast de vuilvracht vanuit het rioolstelsel ook de kwaliteit van het wátersysteem
aandacht heeft.
Invloed van een overstort
We kennen allemaal de bekende beelden van losgeslagen stukken vet, oppervlaktewater met veel algengroei, om nog
maar niet te praten over de vissterfte die elke zomer weer het nieuws haalt. Oorzaak hiervan is een acute daling van
het zuurstofgehalte als gevolg van de zuurstofvragende afbraak van het overstortende rioolwater. De impact hiervan is
afhankelijk van de aard van het ontvangend oppervlaktewater. Niet alleen de morfologie, maar ook de ecologische
toestand is bepalend. We zien in de grafiek van het zuurstofverloop van ontvangend oppervlaktewater dat na enkele
dagen herstel optreedt. Er bestaat veel verschil in opvangcapaciteit van het water (een beekje of de Rijn), maar ook de
ecologische veerkracht voor een spoedig herstel van het ecologisch evenwicht is bepalend. Een overstort is een
plotseling optredende acute verslechtering van de waterkwaliteit.
Invloed van een regenwaterstelsel op oppervlaktewater.
Als we echter de jaarvracht per ha. van een gemengd stelsel vergelijken met dat van een gescheiden stelsel blijkt
echter per saldo een gemengd stelsel méér vuillast levert op het oppervlaktewater. Van de invloed van de dosering van
de vuilvracht over het jaar op de waterkwaliteit is nog niet veel bekend. (een mondjesmaat gedoseerde vervuiling
tegenover de totale jaarvracht in enkele grote porties?)
Het is duidelijk dat afkoppelen voor de waterkwaliteit z’n vruchten afwerpt. Maar als we met afkoppelen het regenwater
naar het oppervlaktewater leiden dan introduceren we eigenlijk een nieuwe vervuilingsbron; het vuil van het verhard
oppervlak. We hebben de beschikking over tal van mogelijke filtratietechnieken. Van het resultaat en het rendement is
nog maar weinig bekend, het inzicht groeit echter gestaag. Houdt de vakliteratuur in de gaten, er zal de komende jaren
veel bekend worden (MKBA van deze technieken). Bij de gemeente Arnhem worden op dit moment 4 pilotinstallaties
van end-of-pipe technieken onderzocht. Meetresultaten in Arnhem doen ons beseffen dat er vaak méér aan de hand is
dan alleen emissie vanaf verhard oppervlak.
Foutaansluitingen.
Een groot probleem bij gescheiden rioolstelsels is het voorkomen van foutaansluitingen. En het belang van dit
probleem blijkt groot. Als we uitgaan van de emissiedoelstelling van 50 kg CZV /ha/jaar en dit vergelijken met de
dagelijkse lozing van een eenpersoonshuishouden, dan blijkt dat een we met een gescheiden stelsel met meer dan
één foutaansluiting per ha deze emissiedoelstelling al wordt overschreden! De wetgeving is hier duidelijk genoeg over,
dus een foutaansluiting valt wel te verbieden. Het is echter moeilijk om deze óp te sporen, hiervoor is bij de gemeente
Arnhem een beslisboom ontwikkeld. Aan de hand van visuele inspectie en chemische monstername kan een verdacht
huizenblok worden opgespoord. Maar vervolgens is medewerking van bewoners nodig voor inspectie binnen een
woning. En deze is niet vanzelfsprekend.
Voorbeelden van monsteranalyse van in eindputten bij RWA-uitlaten in een na-oorlogse wijk in Arnhem tonen zeer
vervuilde resultaten. De problematiek van foutaansluitingen is moeilijk oplosbaar. Bij afkoppelen moeten we een
dermate systeem aanleggen dat de kans op foutaansluitingen minimaal wordt. Een maatregel voor sterk verontreinigde
uitlaten zou een goede end-of-pipe filter zijn, maar we zouden de bewuste streng ook weer kunnen áánkoppelen.
Hieruit kunnen we concluderen dat het erg belangrijk is om te weten wát je afkoppelt.

Andere bronnen dan alleen riolering?
Naast invloed vanuit de riolering op de waterkwaliteit bestaan tal van andere bronnen. De belangrijkste zijn onder te
verdelen in 6 hoofdgroepen
1. watervogels (voeren door bewoners en eutrofiering als gevolg van mest)
2. hengelsport (vislood en bijvoeren met lokaas)
3. bladval (vallen en inwaaien van blad in het water)
4. uitspoeling bermen en kwel (hondenpoep vanuit berm en nitraatrijke kwel, nalevering fosfaat uit voormalige
landbouwgronden)
5. aanvoer van water (aanvoer vanuit beken, of eutroof water uit buitengebied)
6. neerslag (depositie van stoffen direct in het oppervlaktewater
Afgelopen jaar is de vuilvracht vanuit de bovengenoemde bronnen samen met de vracht uit het rioolstelsel
geïnventariseerd. De tabel met de resultaten en grafieken van de belasting zijn te zien in de hand-out. Locale
omstandigheden fors kunnen variëren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vijvers waar veel hengelsport te zien is, of
de vijvers waar de eenden worden overláden met een overmaat aan brood. In een aantal gevallen zullen maatregelen
ter vermindering van deze belasting zeker effectief zijn. Bladval lijkt ook een forse invloed te hebben. Addertje onder
het gras hierbij is de interpretatie van CVZ-belasting van blad. Dit is veel niet-direct-biologisch afbreekbaar materiaal,
dus zal geen acuut gevaar vormen voor zuurstofgehalten in de herfst. Het levert echter wel een forse bijdrage in de
aanwas van slib. Pas op de lange duur bij rijping van het slib wordt langzaam zuurstof onttrokken aan het
oppervlaktewater.
Watersysteem
Naast de vuilvracht als belasting van het watersteem blijkt ook de veerkracht van het watersysteem zélf van groot
belang. Uit eerste resultaten van een promotie-onderzoek door de Universiteit van Nijmegen blijkt dat de afmetingen en
het oeverprofiel van een watergang van groot belang zijn voor de ecologische toestand. Een aantal belangrijke
omgevingsfactoren, van invloed op de waterkwaliteit, blijken kansrijk om te optimaliseren. Bij de gemeente Arnhem zijn
een aantal van deze maatregelen ingezet.
•
Flexibel peilbeheer
•
Natuurvriendelijke oevers
•
Baggeren.
•
Maaibeheer
Een gereedschapkist van maatregelen
Als we de belangrijkste factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden grafisch in een model weergeven zijn deze onder te
verdelen in 3 groepen.
1. Watersysteemmaatregelen
2. End-of-pipe of bronmaatregelen in de waterketen
3. Maatregelen door veranderingen aan de waterketen (o.a. afkoppelen)
De drie groepen vullen samen een gereedschapskist, gevisualiseerd als een knoppenkast om de ideale afstelling van
de waterkwaliteit te bereiken. Bij elke draai aan de knop kost geld. Om deze kosteneffectief te bedienen voor een
optimaal resultaat in de waterkwaliteit moeten we inzicht hebben in de werking van de knoppen. Het inzicht vordert.
Samenwerking en een goede taakverdeling tussen gemeente en waterschap is bij de bediening van de knoppenkast
van groot belang.
Conclusies:

•
•
•
•
•

Na de basisinspanning gaat de focus naar de waterkwaliteitsdoelstelling van de KRW. We gaan van
inspanningsverplichting naar resultaatverplichting voor de waterkwaliteit .
Afkoppelen is een goed middel om de korte-termijn-impact op de waterkwaliteit te voorkomen. Het is
één van de vele middelen, dus geen generiek middel ter verbetering van de waterkwaliteit
Bovendien heeft afkoppelen z’n keerzijde: gevaar van foutaansluiting en introductie van vervuiling
vanuit verhard oppervlak
Naast de vuilemissie uit het rioolstelsel bestaan ook talrijke andere significante bronnen waar ook
emissiereductie te behalen is.
Ook het watersysteem zélf bepaald de waterkwaliteit.

Een verantwoorde afweging van te treffen maatregelen voor je waterkwaliteitsdoelstelling zal moeten berusten op
voldoende kennis van je afvalwatersysteem en je watersysteem, gecombineerd met inzicht in de kosten en het
milieurendement van beschikbare maatregelen.
Tenslotte de brug naar de volgende spreker, waarin het gezonde boerenverstand de aandacht krijgt. De tijd dat we er
met de pet naar gooiden en de waterkwaliteit met de klomp keurden zijn we ver voorbij. Nuchterheid in dit doolhof van
afwegingen en kosteneffectiviteitsanalyses is zinvol. Dus boerenverstand is hier goed op z’n plaats.

