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Eertgescheiden rioolstelsel isde meestvoorkomende vorm van ontvlechting van waterketen en watersysteem. Dut hetscheiden engescheiden honden van (ajval)waterstromen in depraktijk verre van
eenvoudig is, isal jarenlang bekend. Onwetendheid en onwelwillendheid bij deburger maken dat een
gescheiden rioolstelsel dat bij deaanleg vollediggescheiden way naenkeledecennia doorgaanseen
totaal andere aanblikgecft. Dit betekent eengrote uitdaging voor rioolbehcerdersdie deemissie van
gescheiden rioolstelsels ter harte nemen.
DegemeenteArnhem heeft m een waterkwahteitsspooronderzoek aangetoond dat foutaansluitingen van droogweerafvoer- (DWA)
opregenwaterafvoerriolen (RWA)negatieve
gevolgen hebben voorde waterbodemkwaliteit.Voordeaanpak van deze foutaansluitingen kunnen verschillende strategieën worden
gevolgd, uiteenlopend van de bronaanpak
(opsporenen verhelpen) tot 'end ofpipe'-maatregelen (aanpassingen rioolstelsel, tandvoorzieningen).Om in beeld tekrijgen welke aanpak in welkesituatie het meest kosteneffectief
is,heeft degemeenteArnhem een studie naar
foutaansluitingen opgezet in het kader van het
project Arnhem-Zuid Waterrijk, wat op zijn
beurt weer valt onder het Europese Interregsubsidieproject 'Urban Water'.Destudie moet
antwoord geven op twee'witte vlekken':hoe
kande emissievan regenwaterriolen door foutaansluitingen worden gereduceerd en hoe
kunnen foutaansluitingen worden opgespoord?

Achtergrond foutaansluitingen
Bij het onderzoek naar foutaansluitingen
isonderscheid gemaakt in drie typen foutaansluitingen:
• verbinding tussen hemclwaterafvoer
(HWA)en het droogweerafvoerriool in
straat. Dit typefoutaansluitingen ontstaat
tijdens deaanlegoftijdens rioolrenovatie.
Goed toezicht kan veelvan deze foutaan-

•

•

sluitingen voorkomen;
verkeerde huisaansluiting. Dit type foutaansluiting ontstaat zodra een huis
(opnieuw) wordr aangesloten opderiolering.Het gebruik van verschillende kleurcoderingen in RAW-bestekken in verschillendegemeenten voor HWA-en
DWA-leidingen (inArnhem isdit precies
omgekeerd ten opzichte van het overgrote
deel vanNederland).Ook hier geldt dat
goed toezicht tijdens deaansluiting vereist
is;

Foutaansluitingen ingescheiden rioolstelselshebben deafgelopenjaren relatiefweinigaandacht gekregen,zekergezien hun
impact opdejaarlijkse emissie vanuit
gescheiden rioolstelsels.DegemeenteArnhem heeft in het gemeentelijk rioleringsplan 2003-2007'Ondergronds goed = Bovengronds beter' een pilotonderzoek
opgenomen naar verkeerde aansluitingen.
Indeeerste fase van dit onderzoek iseen
systematiek ontwikkeld voor zowel het
opsporen alshet aanpakken van foutaansluitingen. Dit artikel beschrijft de achtergronden en desamenvatting ervan in twee
beslisbomen.

rekenvoorbeeld laat dit zien.Per persoon
wordt per dagongeveer 120g CZVgeloosd,
hetgeen overeenkomt met 44kgCZV/jaar. Eris
dus maar één verkeerde huisaansluiting bij
eeneenpersoonshuishouden nodigper hectare
om opjaarbasis vrijwel evenveel te lozen als
een verbeterd gemengd stelsel.
Het maakt daarnaast nogal wat uit of bijvoorbeeld een toilet ofeen wasmachine foutief
zijn aangesloten. Tabel 1 geeft een overzicht
vandevuilvracht perpersoon dieper lozingspunt in een huishouden vrij komt.

Verdachtelocatie(zieookpagina33).

binnenhuisriolering. Foutaansluitingen in
de binnenhuisriolering ontstaan veelal
sluipenderwijs tijdens verbouwingen aan
de woningen. Het inprikken van (afwasmachines op langs degevel lopende regenwaterleidingen iseen veel voorkomend
type foutaansluiting. Zo'n foutaansluiting
isaanzienlijk moeilijker te voorkomen
door onwetendheid (oferger) van bewoners.

Hoemeer benedenstrooms in het rioolsysteem de foutaansluiting zich bevindt, des te
ernstiger het effect ervanzalzijn. Daarentegen
ishet waarschijnlijk dat foutieve aansluitingen in debinnenhuisriolering aanzienlijk
vakerzullen voorkomen dan verkeerde verbindingen tussen HWA-en DWA-straatriolen. Het
effect van foutaansluitingen op dejaarhjksc
emissie kan zeergroot zijn. Een eenvoudig
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Over de frequentie van voorkomen van de
verschillende typen foutaansluiting isnog niet
veelbekend.Het nu inArnhem lopende pilotonderzoek naar het opsporen van foutaansluitingen moet hierin meer inzicht geven.

sing,hetgeen doorgaans demeest kosteneffectieve maatregel is.Vooralsnog iseen beslisboom ontwikkeld voor de aanpak van foutaansluitingen diegebaseerd isop het adagium
'bronaanpak' (zieafbeelding 1).

Juridisch gezien kan viaeen beroep opde
woningwet ofin voorkomendegevallen deAPV
(algemene politieverordening] een particulier
worden gedwongen een foutaansluiting te
herstellen. Indepraktijk betekent dit een
belangenafweging binnen de beschikbare
capaciteit van het handhavingsapparaat.

Debeslisboom bestaat in grote lijnen uit
de volgende stappen:
• analyseemissiedoelstclling: voldoet het
gescheiden stelsel aan de emissie-eisen?
• analyse(eneventueel onderzoek) bijdrage
foutaansluitingen aan totale emissie:
indien de foutaansluitingen niet ofnauwelijks bijdragen dan moet worden ingezet op behandeling van regenwater
• Indien uit het onderzoek blijkt dat foutaansluitingen aanwezigzijn, worden de
volgende opties achtereenvolgens onderzocht:
- verhelpen aangetroffen foutaansluitineen,

Beslisboom aanpak foutaansluitingen
Deextra emissie door foutaansluitingen
kan zoalsgezegd zowel viaeen bronaanpak als
viaeen 'end ofpipe'-stratcgic worden aangepakt. Inde praktijk zal worden gezocht naar de
maatschappelijk meest aanvaardbare oplos-

Tabelï.

Beslisboom voor opsporen van
foutaansluitingen
Het opsporen van foutaansluitingen vereistgronchgspeurwerk, getuige de titel van
een artikel van Tuoman enThompson uit
2004:'Sherlocksofstormwater; effective investigation techniques for illicit connection and
discharge detection'.Zoals het bij het oplossen
van een misdaad onwenselijk isom eenvoudigwegdegehele bevolking te ondervragen,zois
het bij het opsporen van foutaansluitingen ook
met wenselijk om alleverbindingen in de buiten- en binnenhuisriolering stuk voorstuk te
controleren.
Het kosteneffectief opsporen van foutaansluitingen vraagt om een systematische aanpak,gericht op het tegen zogering mogelijke
kosten verkrijgen van zoveel mogelijk inzicht
indeaanwezigheid van foutaansluitingen.
Hiertoe isdebeslisboom 'Opsporen foutaansluitingen' ontwikkeld (zieafbeelding 2).De
beslisboom reikt van benedenstrooms naar
bovenstrooms in het regenwaterriool steeds de
meest geschikte techniek aan voor het opsporen van foutaansluitingen. Bij het opstellen
vande beslisboom isonder meer gebruik
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Aft>. 1:

- koppelen rcgcnwatcruitlaten,
- vuilwaterstroom in HWA-riool opvangen en op DWA-riool zetten,
- inzetten zuiveringstechniek bij regenwateruitlaat.
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Beslisboom aanpak joutaawshimngen.

Aft. 2:

Beslisboom opsporen/outaansluittn^en.
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naast visuele inspectie rooktests en tracers.
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Inaansluiting opdeontwikkeling van de
beslisboom 'Aanpak foutaansluitingen' onderzoekt degemeenteArnhem in een pilotproject
dekosteneffectiviteit van de inzet van randvoorzieningen op regenwateruitlatcn. Op basis
van het onderzoek isgekozen voor de aanleg
vandrie verschillende typen randvoorzieningen:een lamellenfilter, een zandfilter en een
bodempassagc,opdrie locaties.Afbeelding3
geeft principeschema's voor dedrie pilotrandvoorzieningen.

Monsternamekasten

Allevoorzieningen zullen driejaar lang
worden gemonitord. Dit unieke onderzoek zal
hiermee veelinzichr opleveren in:
(variaties in)desamenstelling van het afstromend regenwater,
degemeten rendementen bij een gemeten belasting voor dedrie randvoorzieningen, en
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effecten vanhetopsporen enverhelpen van
foutaansluitingen. Binnendriejaar zalin
minstenséénvandegebiedendebeslisboom
'Opsporenfoutaansluitingen' worden toegepast.Heteffect vanhetopsporenenverhelpenvanfoutaansluitingen opdeemissievia
deregenwateruitlaat zalhiermeeinbeeld
wordengebrachr.Uitdeliteratuur isbekend
datsomsalleenalhetaankondigen vaneen
onderzoeknaarfoutaansluitingen leidt tot
een reductie vandeemissiedoorsnelleactie
van spijtoptanten.
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gemaakt van deervaringen in de Verenigde
Staten in het EPA-programma 'Illicit discharge
detection and elimination' 1 '. Deze beslisboom
kan los wotden gebruikt, maar ookals onderdeel van debeslisboom 'Aanpak foutaansluitingen'.
Debeslisboom kent drie niveau's van
inspectie met bijbehorende technieken. Het
eersteniveau vindt plaats tijdens de algemene
inspectieronde bij droog weer.De bijbehorendetechnieken en waarnemingen zijn snel en
goedkoop.Kenmerkende waarnemingen zijn
kleur,geur,geleidbaarheid, troebelheid, drijvende verontreinigingen, (vet)afzettingen en
stroming van water in het HWA-riool.Op
basis van de resultaten van deze algemene
inspectieronde kan besloten worden tot een
gerichte inspectie.Defoto oppagina 31toont
een voorbeeld van een verdachte locatie. Het

HWA-riool loopt bij het huizenblok opde foto
kort langs deachtergevel naar deopde voorgrond zichtbare straatkolk. Het in de straatkolk aangetroffen water wasgrijs, had een sterkeputlucht eneen olie-ofzeepachtige waas,
hetgeen aanleiding isvoor nader onderzoek.
Het tweede niveau, degerichte inspectie
heeft alsdoel het inkaderen van verdachte 'hot
spots' en het in beeld krijgen van het type en
deernst van de foutaansluitingen. Het type
foutaansluiting isop tesporen doorgebruik te
maken van indicatoren alsde verhouding
ammonia-kalium findicatot voorde lozing van
toiletwater) en de concentratie detergentcn.
Ookderecent voor het opsporen van vreemd
water gebruikte isotopenmethode 2 ' isgoed
bruikbaar in dit kader.
Het derde niveau tenslotte bestaat uit tests
huis-aan-huis bij verdachte woonblokken.
Kenmerkende technieken voor dit niveau zijn

DegemeenteArnhem heeft met het onderzoeknaar foutaansluitingen de problematiek
opnieuw opdekaart gezet.Hopelijk inspireren
deindit artikelgepresenteerde beslisbomen
ookanderegemeenten tot het aanpakken en
opsporen van foutaansluitingen. Daarnaast
leverthet pilotonderzoek voervoordediscussie
overdebasisinspanning voorgescheiden rioolstelsels:wanneer isafdoende aangetoond dat
foutaansluitingen ontbreken en het afstromend
oppervlak schoongenoeg is?Tenslottezal het
pilotonderzoek naarderandvoorzieningen duidelijk het rendemenr van randvoorzieningen
bijgescheiden rioolstelsels onder verschillende
omstandigheden m beeld brengen.
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