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Voorwoord
De overstap van het leven als scholier naar een leven als student is een grote stap. Het verandert van een
gestructureerde situatie op school naar een situatie. waarin je de structuur grotendeels zelf kunt ontwerpen. De
uitdaging is om dit goed te doen en dat maakt het leven a ls een student juist zo spannend. In korte tijd vinden een
hoop veranderingen plaats. waar veel van geleerd kan worden. Dit geeft de student ruggengraat voor het leven na
de studentenperiode.
Op dit moment ben ik aangekomen bij de laatste fase van mijn studentenbestaan, het afronden van mijn
afstudeeronderzoek "Duurzame waterketen en volksgezondheid. een risicoanalyse". Terugkijkend op mijn
studententijd ben ik trots op de dingen die ik heb gedaan en heb bereikt. Ik heb erg genoten van de studententijd
en heb een hele mooie tijd achter de rug. waarvan de vele mooie herinneringen zullen blijven. Dit rapport is het
resultaat van deze laatste fase van mijn studie Civiele Techniek aan de TU Delft en behandelt de risico's voor de
volksgezondheid bij het gebruik van een individueel huishoudwatersystcem.
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Samenvatting
In augustus :wo I berichtte het Deventer Dagblad, dat in een hui s in Deventer de wasmachine een aantal
maanden werd gevoed door rioolwater. De oorzaak hiervan was een verkeerde aansluiting van de overstort van
een hemelwatertank op het vuilwaterriooL Een hemelwatertank is onderdeel van een individueel
huishoudwatersysteem en verzamelt regenwater, dat op het dak van het huis valt. Na filtratie is dit water geschikt
voor het spoelen van het toilet en het wassen van de kleren. Als gevolg van dit incident is een
afstudeeronderzoek gestart met als titel "Duurzame waterketen en volksgezondheid, een risicoanalyse". Dit
project geeft een eerste kwantificering van de ri sico' s voor de volksgezondheid, die duurzame stedelijke
watersystemen voortbrengen. Hoewel risicoanalyse van duurzame nieuwe watersystemen een belangrijk item is,
is hier echter nog maar weinig aandacht aan besteed.
De gevaren voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van huishoudwatersystemen en de kans op
verkeerd aansluiten van leidingen zijn niet bekend. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterkeringen, waar de
kans op overschrijding wel berekend is. Dit rapport brengt de mogelijke risico's voor de volksgezondheid bij het
\\atersysteem van het Stevinhof in Deventer in kaart en analyseert of deze risico's met de huidige technieken
gekwantificeerd kunnen worden. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met een traditionele referentiesituatie
(figuur S.l ). Hiertoe zijn alle mogelijke foute aansluitingen geanalyseerd. Vooral bij huishoudwatersystemen
?ijn foute aansluitingen van belang. omdat er twee typen leidingsystemen zijn aangelegd (figuur S.l en S.2).
Bovendien zijn andere gebeurtenissen geanalyseerd. die een gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers van het
systeem. Deze gebeurtenissen zijn het foutiefgebruik van het systeem, het voorkomen va n vervuild water in de
tanJ... en het voorkomen van vervuiling in de leidingen.
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Figuur S.l. Traditioneel robuust systeem (enkel leidingstelsel) [RIZA, 2002]
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Figuur S.2. Huishoudwatersysteem (dubbelleidingstelsel) [RIZA, 2002]

De risicoanalyse is uitgevoerd door het opste llen van foutenbomen. Een foutenboom is een schematische
weergave van een logische opeenvolging van poorten en gebe urtenissen, die tot één ongewenste gebeurtenis
leiden (de topgebeurtenis). Door het opstell en van foutenbomen zijn de verschillende paden, die leiden tot het
falen van het systeem geanalyseerd. Falen van het systeem komt in een foutenboom tot uitdrukking in de
topgebeurten is. De7e staat boven aan de foutenboom en wordt hier omschreven als het optreden van blootstell ing
aan een gevaar voor de vo lksgezondheid bij gebrui k van het systeem. De topgebeurtenis wordt o nderverdeeld in
blootstei ling bij:

•
•
•
•
•
•

liet s poelen van het toilet
Het wassen van de kleren
liet afwassen en schoonmal-en
De persoonlijke hygiëne
Het bereiden van voedsel
De consumpti e van water

Het deel van de foutenboom, dat de kans op blootstelling bij het wassen van de kleren beschrijft, is nad er
uitgewerkt (figuur S.3). Voor dit deel is een gevoeligheidsana lyse uitgevoerd om te ana lyseren welk e lement van
het systeem de topgebeurtenis het meest beïnvloedt. Van deze elementen worden menselijke fouten
o nderscheiden van technische fouten. Menselijke fouten, zoals het verkeerd aans luiten van le idingen, zijn
name lijk zeer moeilijk tegen te gaan, want overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. De kans op
technische fouten, zoals het fa len van een terugslagklep, is te verkl einen door innovatie. Uit de
gevoeligheidsanalyse blijkt, dat in het systeem het beste kan worden ingegrepen bij het fi lter.
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Figuur S.3. Foutenboom bij gebruik wasmachine

Vervolgens is een specifiek voorbeeld uitgewerkt, waarin met behulp van een model de kans op infectie door
sal monella wordt berekend. indien de kleren worden gewassen met verontreinigd water. Tevens wordt de kans
op infectie met complicaties en de kans op sterfte berekend. In dit voorbeeld wordt alleen de mogelijkheid van
infectie door salmonella behandeld bij besmetting van het regenwater met salmonella uit vogelexcrementen. De
verwachting, dat een bewoner een salmonella infectie oploopt, door het doen van een was, bedraagt I maal op de
24 jaar. De verwachting, dat er ook ernstige complicaties optreden bedraagt I maal op de 500 jaar. Sterfte treedt
I maal op I 0000 jaar op.
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1. Inleiding
In Augustus 200 I vcrscheen een krantenbericht in het Deventer Dagblad over een gezin, dat een aantal maanden
de was had gedaan met rioolwater (Zie figuur 1.1 ). De oorzaak was een foute aanslu iting van het vuilwaterriool
op de hcmelwatertank. Een hemelwatertank is bedoeld om regenwater op te slaan dat op het dak van het huis is
gevallen (figuur 1.2). Dit water kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de wasmachine. De achterliggende
gedachte is. dat een wasmachine niet uitsluitend door water \an drinkwaterkwaliteit gevoed hoeft te worden om
goed te functioneren. Water van een m indere kwaliteit. het zogenaamde hui shoud watcr, zou hi ervoor volstaan.
Het gebruik van een hemelwatertank met huishoudwater kan het drinkwaterverbruik verminderen. wat resulteert
in een lagere watcrrckcning. Door de foute aansluiting in Deventer kon er zwart afvalwater de hemelwatertank in
sijpelen. Deze fout werd pas na een aantal maanden ontdekt, waardoor het hui shoudwater fecaal verontreinigd
was en de wasmachine werd gevoed met sterk verontreinigd water. Hoewel er bij dit incident met een
hemelwatertank geen personen z iek zijn geworden. illustreert dit krantenbericht toch. dat we ons terdege bewust
moeten zijn van de potentiële gevaren voor de volksgezondheid, die dergelijke duurzame systemen met zich
meebrengen.

Deventer
Dagblad
---- -;11•··. .,.,. . ",

Deventer Dagblad

Artikel uit Deventer Dagblad van 23-08·2001

Gezin wast met rioolwater
DEVENTER (23-8-2001) ·Door een foute aanstuiting op hun
nieuwbou-oning in het Jeurtlnk In Deventer heeft Jenny van
Dartel al maandenlang geen frisse kleding meer. Door de
wasmachine liep rioolwater.

De woning is voorzien van een zogenoemde grijawatertank. Daarin word
fBQ811W8ter opgeslagen dat gebruikt kan worden voor de waamachine en
het toilet. Op deze manier bespaart een huiehouden ongeveer eenderde
op hun drlnkwaterverbn.rik. Op een of andere wijze sijpelt er echter ook
rioolWater In de tank.

Figuur I .I. Krantenknipsel Deventer Dagblad 23-08-01

*.__Regenwater
toevoer

Riool
Figuur 1.2. Hemelwatertank

Toevoer
huishoudwater

t.t. Achtergrond
In het tweede deel van de negentiende eeuw is begonnen met de aanleg van riolering [Bol, P.,2002]. Dit had als
doel het afvoeren van huishoudelijk en industrieel afvalwater met het oog op de bevordering van de
volksgezondheid. Tevens moest het regenwater via de riolering worden afgevoerd om zodoende wateroverlast te
voorkomen.
De laatste jaren wordt op steeds meer plaatsen in het stedelijk gebied verhard oppervlak afgekoppeld van de
riolering. Dit heeft als doel het regenwater beter te benutten. Het regenwater wordt dan niet afgevoerd, maar
wordt vastgehouden of benut. Het vast houden van hemelwater kan verdroging van een gebied tegengaan,
bij voorbeeld als het water wordt geïnfiltreerd. Een ander voordeel van het afkoppelen van hemelwater is, dat er
minder grote afvoerleidingen in de grond gelegd hoeven te worden, omdat de afte voeren hoeveelheid kleiner is.
Dit lever1 een lagere waterrekening op. Bovendien is het afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RW Ll) bereikt geconcentreerder, wat de we rking van de RWZI bevordert waardoor het effluent een betere
kwa liteit krijgt.
Ook worden er op meer plaatsen systemen ingevoerd, die gebruik maken van huishoudwater. Bij deze systemen
wordt aan de waterbehoefte voldaan door water van mindere kwaliteit te gebruiken op plaatsen waar water van
drinkwaterkwaliteit niet strikt noodzakelijk is. Hiertoe wordt de waterleiding in tweevoud uitgevoerd met een
verschil in waterkwaliteit; één waterleiding voor de drinkwatertoevoer en één voor de huishoudwatertoevoer. Als
bron voor huishoudwater wordt bijvoorbeeld hernelwater of oppervlaktewater gebruikt. In Nederland wordt
huishoud water toegepast als toiletspoeling, als voeding voor de wasmachine en voor het sproe ien van de tuin.
Huishoudwatersystemen kunnen uitgevoerd worden als individueel systeem en als collectief systeem. Bij het
individuele huishoudwatersysteem (figuur 1.3) wordt slechts per huis voorzien in de huishoudwaterbehoefte; bij
co llectieve huishoudwatersystemen wordt er per wijk voorzien in de huishoudwaterbehoefte (figuur 1.4). l iet
voordeel bij gebruik van huishoudwater is, dat er geen drinkwater wordt gebruikt op plekken, waar dat niet nodig
wordt geacht. Bovendien is het gebruik van huishoudwater goedkoper vanwege de geringe zuivering.
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Figuur 1.3. Individ ueel huishoudwatersysteem met hemelwaterbuffer [RIZA, 2002]
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Figuur 1.4. Collectief huishoudwatersysteem [RIZA, 2002]
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Toepassingen zoa ls het gebruik van hui shoudwater en het afkoppe len van verhard opperv lak zijn ingrepen
gericht op het milieu. Dit illustreert, dat er geleidelijk een overgang lijkt plaats te vinden van een situatie, waarin
het bevorderen van de volksgezondheid centraal staat naar een s ituatie, waarin het milieu centraal komt te staan.
Tegelijkertijd levert dit dus een nieuwe situatie op voor de volksgezondheid. In het kader van deze nieuwe
ontwikkelingen met betrekking tot de volksgezondheid is begin 2002 een afstudeerproject gestart met de titel
"Duurzame waterketen en volksgezondheid; een risicoanalyse". Dit project brengt de mogelijke risico's voor de
volksgezondheid bij een stedelijk watersysteem in kaart en ana lyseert of deze risico's met de huidige technieken
gekwant ificeerd kunnen worden. liet te behandelen watersysteem is het systeem in het Stevinhof in Deventer.
Het Stevinhof is een straat in deelwijk het Jcurlink van V INEX- locatie de Vijfhoek.

1.2. Opbouw rapport
In dit rapport wordt een toe lichting gegeven op de resultaten van het onderzoek. Het rapport is a ls vo lgt
opgebouwd. De probleemanalyse is opgenomen in hoofdstuk 2. De probleemanalyse beschrijft de achtergrond
van het probleem en formuleert de probleemstelling en doelstelling. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht we lk
systeem is gekozen als casestudie en waarom dit watersysteem gekozen is. Hoofdstuk 4 laat zien wat er aan
informatie benodigd is om de doe lstelling te bereiken. Hoofdstuk 5 behandelt de betrouwbaarheid van systemen.
Hierin wordt uitgelegd op welke manier de risicoanalyse is uitgevoerd. Al s het verzamelen van de gegevens is
voltooid en de benodigde informatie binnen is, volgt de casestudie in hoofdstuk 6. De casestudie behandelt de
werking van het systeem en de mogelijke gevaren, die het systeem kunnen bedreigen. Hoofdstuk 6 geeft teven s
een verslag van de risicoana lyse die uitgevoerd is met behulp van fouten bomen. Ook wordt in dit hoofdstuk een
vergelijking gemaakt met een trad it ioneel systeem. liet rapport sluit af met de conclusies en aanbeve lingen.
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2. Probleemanalyse
2.1. Inleiding
De laatste tijd raakt de oorspronkelijke functie van de gezondheidstechnische infrastructuur, het bevorderen van
de volksgezondheid, op de achtergrond, omdat de aandacht richting het milieu verschuift. De randvoorwaarde
milieu lijkt zelfs doelstelling te worden. Door milieumaatregelen als het afkoppelen van verhard oppervlak en
het gebruik van huishoudwater ontstaat een nieuwe situatie ten aanzien van de volksgezondheid. Niet meteen
afvoeren, maar vasthouden of benutten van hemelwater kan, gezien eventuele verontreinigingen van het
hemelwater, een gevaar vormen voor de mens. Deze gevaren bestaan uit contact met fecaal verontreinigd water
van zowe l menselijke als dierlijke oorsprong of contact met ongedierte of micro-organismen die bij of in het
water leven. Contact met water kan aan leiding geven tot ziekteverschijnselen als micro-organismen of toxinen de
mens binnendringen via de huid of de slijm vliezen. Ongedierte dat bij het water leeft kan, na contact, aanleiding
geven tot infecties en allergieën [RI ZA, 2002]. Oo" het gebruik van huishoudwater "an een gevaar voor de mens
betekenen.
Bij het gebruik van huishoudwatersystemen zijn meer typen leidingsystemen nodig dan bij een situatie met
alleen water van drinkwaterkwaliteit (figuur 2.1 en 2.2). I lierdoor wordt de kans op het fou tief aansluiten van
leidingen groter. Omdat in dergelijke watersystemen water van verschillende kwaliteit stroomt, kan een foute
aansluiting gevaar opleveren voor de gezondheid van de bewoners. als er water bij een tappunt komt, dat niet de
gewenste kwaliteit heeft. Het genoemde incident in Deventer is hier een voorbeeld van. l iet water in de
hemelwatertank was verontreinigd met rioolwater en had niet de gewenste kwaliteit van gefi lterd hemelwater.
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Figuur 2. 1. Traditioneel robuust systeem (enkel leidingstelsel met alleen drinkwater) [RIZA, 2002]
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Figuur 2.2. lluishoud watersysteem (dubbelleidingstelsel met drinkwater en huishoudwater) [RIZA, 2002]
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De foute aansluiting in Deventer is opgetreden tijden s de aan leg van het systeem. Ech ter ze lfs indien het systeem
foutloos wordt opge leverd, is er nog steeds kans op een fo ute aans luiting. 11 ierbij moet met name worden
gedacht aan verkeerde aans lu itingen, gerea liseerd door de bewoners zelf, de doe-het-ze lvers. AangeLien het
verschil tussen de leidingen in huis en in de grond nauwelijks te zien is, of niet bekend is bij de bewoners, is het
denkbaar dat afvalwater dat e igen lijk via de zwartwaterafvoer het huis dient te verlaten, op de hemelwaterafvoer
wordt geloosd. Denk bijvoorbee ld aan het aan leggen va n een kraan met afvoer in een werkruimte, waar
afva lwater met chemische verontrein ig ing of afvalwater, waar de vloer mee geschrobd is, weggegooid wordt.
Stoffen, die norm aliter via de zwartwaterafvoer afstromen, komen dan bij een verkeerde aanslu iting terecht in de
hemelwatertank, waardoor het hui shoudwater vervui ld raakt. Gebru ik van vervuild huishoudwater kan gevaar
opleveren voor de gezondheid. Naast fouten tijdens de aan leg en in de gebruiksfase, kunnen e r ook fou te
aansluitingen ontstaan tijdens de ontwerpfase van het systeem , bijvoorbeeld a ls gevolg van fouten op
bouwte"-eningen.

2.2. RIZA rapport 2002.030
In het "-ader van de verschuiving van de aandacht van volksgezondheid naar milieu (paragraaf2.1) is door het
RIZA een project gcstart met de titel "Volksgezondheid en 'water in de stad'". Dit project brengt de mogelijke
gevaren voor de volksgezondh eid in kaart in relatie tot projecten 'water in de stad ' in verge lijking met een
referentiesituatie. De referent iesituatie is een traditioneel systeem met gemengd riool waar geen
milieumaatregelen zijn toegepast en drinkwater de volled ige waterbehoefte dekt. Tevens wordt een schatting
gemaakt van de mogelijke ris ico's voor de volksgezondheid. Het RIZA-rapport maakt bij moderne projecten
'water in de stad' ondersche id tussen een drietal hoofdcategorieën, te weten:
I.
2.
3.

Benutting van drink-, hemel- en grijswater
In za me lin g, tran sport en behandeling van afval- en heme lwater
Inric hting en gebruik van oppervlaktewater

Deze hoofdcategorieën worden weer onderverdeeld in de volgende maatregelen ·water in de stad·:
IA
IB
IC
ID
IE

Individuee l huishoudwatersysteem met a ls bron he me lwater
Individuee l hui shoudwatersysteem met als bron g rij swater
Collectief huishoudwatersysteem
Kunstwerken met hemelwater
Autowasplaatsen met heme lwate r

2A
2B
2C
2D
2E

Ondergronds afvoersysteem voor hemelwater
Bovengronds afvoersysteem voor hemel water
Infiltratievoorzien ingen
lle lofytenfilters voor de behandeling van hemelwater
llelofytenfilters voor de zui vering van grijswater

3A
3B

Natuurvrie nde lijke oevers
Uitgebre id recreatief gebruik

Voor deze maatregelen is een gezondhe idsrisicoanalyse uitgevoerd. Deze risicoanalyse bestaat uit 4 stappen:
I.

Identificatie potentië le gevaren

2.

Gevarenkarakterisering- Hoe een pote ntieel gevaar een gevaar kan vormen, waar ze een gevaar kunne n
vorme n en wat de gevo lgen voor de me ns kunnen zijn.

3.

Blootstellinganalyse- In we lke mate de bewoners aan de gevaren blootgeste ld moeten worden a lvorens ziek
te worden.

4.

Karakterisering ris ico's- Voor elk moge lijk gevaar is een sem i-kwantitatieve inschatting gemaakt van de
kans op blootstelling aan een te hoge dosis.
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Het rapport onderscheidt 49 vcrschillende potentiële gevaren. onderverdeeld in 6 categorieën. Voor deze gevaren
is een gevarenkarakterisering uitgevoerd, een blootstellinganalyse en een risicokarakterisering. De kans op een
verhoogde blootstelling wordt geschat op basis van de gevarenanalyse en gevarenkarakterisering en
onderverdeeld in een vcrwaarloosbare kans, een geringe kans, een reële kans en een aanzienlijke kans. Ook is de
impactfactor van belang. Hierbij worden 4 verschillende impactfactoren per potentieel gevaar gewogen om
zodoende de mate van gevaar voor de volksgezondheid te bepalen. De gebruikte impactfactoren in het rapport
zijn morbiditeit, mortaliteit. kosten en beleving. Morbiditeit is de mate. waarin mensen of dieren die besmet zijn
ook daadwerkelijk ziek worden. Mortaliteit is de mate, waarin zieken komen te overlijden.

2.3. Probleemstelling en doelstelling
De semi-kwantitatieve risicoanalyse uit het R!ZA-rapport lcve11 een niet gekwantificeerde kans op verhoogde
blootstelling op plus een impactfactor per risicofactor. De kans dat daadwerkelijk iemand ziek wordt, wordt
echter niet gekwantificeerd. Dit levert een interessante uitdaging op om de risico's voor de volksgezondheid
voor een bestaand stedelijk watersysteem te kwantificeren en hierbij de mogelijkheid tot het foutief aansluiten
van leidingen mee te nemen. Vooral bij huishoudwatersystemen zijn foute aansluitingen van belang, omdat er bij
deze systemen meer typen leidingsystemen in de grond liggen. Dit leidt tot de volgende probleemstelling voor
dit afstudeeronderzoek.

Probleen7Sie!ling:
De gevaren voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van een watersysteem met huishoudwater en de
kans op verkeerd aansluiten van leidingen zijn niet bekend.
In de praktijk worden veel verschillende huishoudwatersystemen toegepast. Om het onderzoek afte bakenen, is
het watersysteem van het Stevinhof in Deventer uitgewerkt in een casestudie. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting
op deze keuze.

Doelstelling:
Het in kaart brengen van alle mogelijke risico's voor de volksgezondheid bij het watersysteem van het Stevinhof
in Deventer, het kwantificeren van deze risico's en het vergelijken van deze risico's met een traditionele
rcfcrentiesituatie.

2.4. Plan van aanpak
De volgende stappen (chronologische volgorde) zijn genomen om de onderzoeksvraag te beantwoorden:

I.
2.
3.
4.

Informatie verzamelen
Analyse van de werking van het systeem
Analyse van gevaren voor de volksgezondheid
Kwantificering faalkans van het systeem

I.

Het verzamelen van gegevens bestaat uit drie delen.
•

Ten eerste het in kaart brengen van gegevens over foute aansluitingen; wat er fout kan gaan;
wanneer er fouten gemaakt worden; hoe vaak er fouten gemaakt worden; waar er fouten gemaakt
worden. Vooral het verzamelen van informatie omtrent het percentage foute aansluitingen bij
oplevering bleek moeilijk. Aannemers geven deze informatie uiteraard niet graag vrij.
Voor foute aansluitingen na oplevering is een goede voorlichting voor het functioneren van het
watersysteem essentieel. Indien bewoners goed op de hoogte zijn gesteld, zijn ze er bij het
aanleggen van nieuwe leidingen en afvoeren alert op, dat op de juiste leiding aangesloten wordt.
Een goede voorlichting garandeert echter geen succes; de bewoners moeten ook open staan voor de
nieuwe vorm van omgang met het watersysteem en hun handelingen aanpassen. In de praktijk blijkt
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echter dat dit veelal nier het geval is. De verstrekte informatie wordt niet gelezen of begrepen en de
bereidwilligheid laat te wensen over.
•

Ten tweede zijn er gegevens verzameld over foute omgang met het systeem; wijken met duurzame,
nieuwe watersystemen hebben een gebruikshandleiding voor de gebruikers. liet gedrag van de
bewoners laar vaak veel te wensen over. De bewoners laten de hond liever uit op plekken. waar dat
niet gewenst is. bijvoorbeeld bij een infiltratievoorziening, dan dat ze een stuk extra moet lopen om
naar een hondentoilet te gaan. Verkeerd gebruik van deze systemen is geanalyseerd om zodoende
een indruk re krijgen op wat voor manier en in welke mate het watersysteem bedreigd wordt door
onzorgvuldig gedrag van de bewoners.

•

Tot slot is er gedetailleerde informatie verzameld over de werking van het systeem.

2.

Als de informatie over het systeem verzameld is, wordt gcstart met de analyse van het systeem. Hier
wordt bestudeerd hoe het systeem werkt.

3.

Na de analyse van het systeem is er geanalyseerd welke invloeden het systeem kunnen bedreigen. zodat
er gevaar voor de volksgezondheid ontstaat. Er is inzicht vcrkregen in de dierlijke en menselijke
verontreinigingen, waarmee het systeem te maken krijgt. Ook is inzicht vcrkregen in de
zuiveringsstappen die worden toegepast. Dit inzicht is noodzakelijk voor de bepaling of sommige
stoffen een gevaar kunnen opleveren, of dat deze stoffen door de zuivering tegen worden gehouden.

4.

De faalanalyse is gestart. nadat alle risico 's geanalyseerd zijn en is uitgevoerd door het opstellen van
foutenbomen. Hiervoor is een foutenboomanalyse uitgevoerd. Het doel van een foutenboomanalyse is
het maken van een schematische weergave van de oorzaken, die leiden tot een bepaalde ongewenste
gebeurtenis. Uiteindelijk zijn. na uitvoering van de foutenboomanalyse, de mogelij ke gevaren voor de
gezondheid van de bewoners gekwantificeerd. Nadat deze kwantificering voltooid is, is een vergelijking
gemaakt tussen het bestaande traditionele systeem en het nieuwe duurzame project. Zodoende wordt
bepaald of het risico toeneemt door het aanleggen van nieuwe duurzame systemen. Als de risico's
eenmaal gekwantificeerd zijn, is het eenvoudiger in te zien of een bepaalde gebeurtenis daadwerkelijk
een gevaar vormt.
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3. Systeemkeuze
3.1. Inleiding
Er is in Nederland al een groot aantal woonwijken met duurzame watersystemen gerealiseerd. Ooi- worden er
volop plannen gemaakt om nieuw te bouwen wijken duurzaam aan te leggen. In deze duurzame wijken staat het
milieu centraal; er worden maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Gevolg is. dat de
oorspronkelijke doelstelling van de riolering. narnelijk bevordering van de volksgezondheid, bij deze duurzame
systemen in een ander daglicht komt te staan. De milieumaatregelen kunnen zelfs nadelig zijn voor de
volksgezondheid.
Zoals vermeld in de probleemanalyse in hoofdstuk 2. worden de gevaren voor de voli-sgezondheid bij een
duurzaam watersysteem in kaart gebracht en gekwantificeerd. Probleem is echter, dat geen van de duurzame
wijken een identiek watersysteem heeft. Dit is het gevo lg van de verschillende maatregelen ·water in de stad' en
de vele combinaties die mogelijk zijn. Bovendien wordt een systeem met dezelfde maatregelen per locatie anders
geïmplementeerd door de verschillende natuurlijke omstandigheden. Daarom wordt voor afbakening een
representatieve casus gekozen.
De casus wordt vergeleken met een traditioneel systeem. Als traditioneel systeem wordt een zelfde systeem
gekozen a ls in het RIZA-rapport. Voor deze s ituatie geldt dat er alleen gebruik gemaai-t wordt van drinkwater.
De afvoer van afval- en regenwater vindt plaats door een gemengd rioolstelsel. Voor de casus in dit
afstudeeronderzoek is gezocht naar een duurzaam systeem, dat erg versc hi lt van het referentiesysteem. Zo kan
worden vergeleken of de risico's voor de volksgezondheid toenemen bij toepassing van nieuwe watersystemen.
Nagegaan is wat voor duurzame watersystemen reeds zijn aangelegd of welke duurzame syste men er binnenkort
aange legd worden. Bovendien is bestudeerd hoe de duurzaamheid in deze wijken tot uiting komt. In paragraaf
3.2 wordt de keuze toegelicht. In paragraaf 3.3 wordt het schaalniveau gekozen, waar de risicoanalyse betrekking
op heeft.

3.2. Keuze casestudie
3.2.1. Onderscheid systemen
Naarmate er meer leidingsystemen (zowel aan- als afvoerleidingsystemen) aangelegd worden, neemt de kans op
het fout aans luiten van deze leidingen toe. Dit levert bij huishoudwatersystemen een interessant kader op voor
het onderzoek met betrekking tot het verkeerd aanslu iten van leidingen, omdat het leidingstelsel dubbel wordt
uitgevoerd. Omdat een oriëntatie op bestaande en geplande duurzame watersystemen vee l verschillende
projecten opleverde, werd reeds in een vroeg stadium beslist om te kiezen voor een hui shoudwatersysteem.
Zoals reed s beschreven in de inleiding in hoofdstuk I, kan er bij huishoudwatersystemen onderscheid gemaakt
worden in individuele en collectieve systemen. Indi vidue le huishoudwatersystemen zijn systemen op kleine
schaal; ieder huis heeft een eigen circuit voor huishoudwater. Bij collectieve hui shoudwatersysteme n wordt het
gehele leidingenstelsel voor drinkwater in tweevoud uitgevoerd. Een collectief systeem verzorgt de behoefte aan
huishoudwater voor een gehele wijk.
Individuele systemen worden onderscheiden in systemen met hemelwater als bron en systemen met grijswater
als bron. Deze laatste worden in Nederland niet tot nauwelijks toegepast, omdat het gevaar bestaat dat bij een
besmettelijke ziekte van één van de bewoners, de andere bewoners geïnfecteerd raken door aërosolen, die
vrij!..omen bij het spoelen van het toilet of het sproeien van de tuin (figuur 3.1 ).
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Figuur 3.1. Indi vidueel huishoudwatersysteem met bron grijswater [RIZA, 2002]

Het individuele huishoudwatersysteem met als bron hemelwater (figuur 1.3, pagina 2) maa kt gebruik va n een
buffer, waarin het hemelwater wordt opgeslagen. Hemelwater dat op het dak valt, is hiervoor uitermate geschikt
vanwege de geringe vervuiling. Bovendien wordt het regenwater al verzameld via dakgoot en regenpijp. De
buffer kan worden uitgevoerd als een betonnen ofkunststoftank, die binnenshuis, buitenshuis, ondergronds of
bovengro nds kan worden geplaatst. Via een filter loopt het water de tank in waarna het met een pomp het hui s in
gepompt kan worden. In geval van een tekort aan water in de tank, bijvoorbeeld door een lange droge periode.
kan suppletie met drinkwater worden toegepast. Er zijn verschillende soorten regenwatertanks verkrijgbaar.
Sommige tanks zijn voorzien van een besturingssysteem, dat zowel binnen de tank zelf als binnenshuis geplaatst
kan worden. Dit systeem regelt de waterstanden in de tank en draagt zorg voor de beschikbaarheid van het
hui shoudwater. Ten slotte kunnen er bij hemelwatersystemen verschillen optreden in plaats van het filter en
plaats van de pomp. In figuur 3.2 is een voorbeeld van een huishoudwatersysteem met besturingssysteem
opgenomen. Het betreft hier het GEP Duplexsysteem. Bij dit systeem zijn het besturingssysteem en de pomp
binnenshuis geplaatst en is het filter in de betonnen tank geplaatst. De pijlen in de figuur laten zien dat het
restwater van het filter en het overschotwater naar het riool wordt afgevoerd.
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Figuur 3.2. Voorbeeld indi vidueel huishoudwatersysteem met overstort naar ri ool. Het restwater van het filter en
het overstortwater worden via de rode pijlen op het riool geloosd.

9

Collectieve huishoudwatersystemen worden op een grotere schaal toegepast. Als bron voor dit huishoudwater
kan voorgezuiverd oeverv\'ater worden gebruikt. Ook gebiedseigen water kan hiervoor worden gebruikt. Bij de
laatste wordt het oppervlaktewater in de wijk opgepompt en licht gezuiverd, waarna het als huishoudwater kan
fungeren. Een bekend voorbeeld van een wijk waar een collectief huishoudwatersysteem gerealiseerd is, is
Leidsche Rijn in Utrecht. Bij dit grote project worden 30.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd die worden voorzien
van een tweede waterleiding met huishoudwater. Het huishoudwater in Leidsche Rijn wordt gewonnen uit een
transportleiding die door het projectgebied van Leidsche Rijn loopt. Door deze transportleiding wordt door
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) oppervlaktewater uit de Rijn en het !Jsselmeer
getransporteerd, dat gebru ikt wordt om het tekort aan zoet grondwater in Noord Holland aan te vullen.
In paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 wordt toegelicht wat de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid zijn met
betrekking tot het foutief aansl uiten van leidingen en verkeerde omgang van het systeem door de bewoners.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de toelichting vrijweluitsluitend beperkt blijft tot het
huishoudwatersysteem. Elk huishoudwatersysteem maakt deel uit van de waterketen (figuur D.l, pagina 72),
maar gezien de vele combinaties die mogelijk zijn, wordt het verstandiger geacht in dit stadium de aandacht
grotendeels te richten op het huishoudwatersysteem.

3.2.2. Mogelijkheid tot foutief gebruik
De mogelijkheid tot foutief gebruik is bij individuele huishoudwatersystemen nauwelijks aanwezig. Het water in
de tank kan nauwelijks verontreinigd raken door foutiefhandelen van de eigenaar of bewoner. Wel bestaat
uiteraard de mogelijkheid, dat bewoners door onwetendheid water uit de tuinkraan drinken of elkaar besproeien
met water uit de tuinslang. Voor het watersysteem rondom het huis geldt de mogelijkheid tot foutief gebruik in
hogere mate. Bewoners kunnen het oppervlaktewater belasten door vervuilende stoffen in de regenwaterafvoer
van een gescheiden stelsel te lozen. In het geval er infiltratievoorzieningen worden toegepast, geldt de
mogelijkheid dat deze vervuild of vcrstopt kunnen raken ten gevolge van lozingen door bewoners.
Ook bij collectieve hui shoudwatersystemen zijn weinig mogelijkheden tot verkeerd gebruik door de bewoners.
Ook hier blijft het beperkt tot foutief gebruik door het drinken van huishoudwater uit de tuinkraan. Indien in het
totale watersysteem infiltratievoorzieningen zoals wadi's worden toegepast. geldt dat deze vervuildof verstopt
kunnen raken ten gevolge van lozingen door bewoners. Echter, als het huisho udwater wordt bere id uit
gcbicdscigen water, sp eelt de omgang van de bewoners met het systeem een grotere rol. Indien de bewoners zich
niet aan de regels houden ten aanzien van lozingen en het water zodoende vervuilen, ontstaat ter plaatse van he t
innamepunt verontreinigd water. Indien de zuivering deze verontreinigingen niet tegenhoudt, krijgen de
bewoners hun eigen vervui lingen weer gepresenteerd via het huishoudwatcr. Bij een combinatie van
verontreinigd huishoudwater èn verkeerde aansluitingen kunnen de gevolgen voor de volksgezondheid zeer
groot worden.

3.2.3. Mogelijkheid tot foute aansluitingen en verontreiniging van de bron
De toevoer van huishoudwater bij individuele huishoudwatersystemen vindt per huis plaats. De toevoer van
huishoudwater b ij collectieve huishoudwatersystemen vindt plaats per wijk; het gehele waterleidingstelsel wordt
in tweevoud aangelegd. Bij individuele huishoudwatersystemen is alleen het leidingnet in huis dubbel
uitgevoerd. Dit is van belang voor de mogelijkheid tot het foutief aansluiten van leidingen. Hoe meer leidingen
er in de grond liggen, hoe groter de kans op een verkeerde aansluiting. In geval van een verkeerde aansluiting bij
individuele systemen blijft het gevaar dan slec hts beperkt tot één huishouden. Bij collectieve systemen kan een
foute aansl uiting een gevaar betekenen voor vele huishoudens. Bovendien kan in geval van een foute aansluiting
van het vu il waterriool op het hemelwaterriool het oppervlaktewater verontreinigd raken met fecaliën van
menselijke oorsprong . Indien dit water als bron dient voor het huishoudwater, bestaat de kans dat het
huishoudwater vervuild raakt. Als dan bedacht wordt, dat bij het ontwerp van de zu iveringen voor collectieve
huishoudwatersystemen geen rekening wordt gehouden met dit soort vervuilingen, is er een reële kans dat de
vervuiling niet tegengehouden wordt en zo in het huishoudwater terechtkomt. De zuiveringsprestaties moeten bij
dergelijke systemen goed geanalyseerd worden.
Samengevat is de schaal van de gevolgen van verkeerd aangesloten leidingen bij individuele
huishoudwatersystemen kleiner dan bij co llectieve, omdat de consequenties beperkt blijven tot slechts één gezin.
Bij fout gerealiseerde aansluitingen bij collectieve huishoudwatersystemen kunnen de gevolgen veel meer
mensen treffen. Dan wordt in geval van calamiteiten de hele wijk bedreigd. De kans op foute aansluitingen bij
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collectic\·c huishoudwatersystemen is vanwege de grotere schaal van het leidingnet groter. Bovendien kunnen de
bronnen. die voor het huishoudwater benut worden, verschillen. Het hemelwater wordt bij individuele
hemel watersystemen niet gezuiverd voor hergebruik; het passeert slechts een filter. Bij collectieve
hemelwatersystemen \indt wel zuivering plaats. Daarentegen zijn bij collectieve systemen. zeker in het geval
van gebicdseigen water als bron voor het huishoudwater, meer soorten verontreinigingen mogelijk.

3.2.4. Keuze casus 'De Vijfhoek' Deventer
Besloten is om een individucel huishoudwatersysteem als casus te kiezen en hiervoor het risico voor de
gezondheid uit te werken. Vcrvolgens worden de risico's vergeleken met het referentiesysteem. Bij het kiezen
van het watersysteem met het indi\iduele huishoudwatersysteem was een groot aantal projecten mogelijk.
Gekozen is om de \\ijk Vijfhoek in Deventer uit te werken in een casestudie. Deze keuze is gebaseerd op de
aanwezigheid van een huishoudwatersysteem en de informatie die beschikbaar was na de oriëntatie. Bij de
Vijfhoek leek met weinig speurwerk al meteen een hoop informatie te krijgen, met name via het internet.
Bovendien was bij het watersysteem van de Vijfhoek in Deventer al een incident bekend waar een leiding fout
was aangesloten. waardoor dit een interessante uitdaging oplevert te onderzoeken hoe groot de risico's voor de
gezondheid van de bewoners zijn bij toepassing van een systeem met hcmelwatertanks.
Voor het referentiewatersysteem is een denkbeeldige wijk genomen, omdat traditionele watersystemen niet veel
van elkaar verschillen. Het regenwater en afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd door een gemengd
stelsel en er wordt slechts één kwaliteitssoort water toegepast, drinkwater.
Er zijn vele combinaties mogelijk van verkeerde omgang met het systeem en foutief aansluiten van leidingen bij
duurzame watersystcmen. In de casestudie worden foutenbomen opgesteld, waarin elke mogelijke combinatie
wordt uitgezocht en de risico 's vervolgens worden berekend.

3.3. Schaalniveau casestudie
Omdat de Vijfhoek een grote wijk is, moet een klein deelgebied gekozen worden om het onderzoek afte
bakenen en uitvoerbaar te maken binnen een beperkt tijdsbestek. In deze paragraafwordt de schaalgrootte
bepaald, die past bij het afstudeeronderzoek.

3.3.1. Vijfboek
De Vijfhoek ligt in het oosten van Deventer ten noorden van de wijk Colmschate (figuur 3.3). Het rood omlijnde
gebied ten noorden van NS station Colmschate is het plangebied de Vijfhoek.
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Figuur 3.3. Ligging de Vijfhoek

De Vijfhoek is onderverdeeld in vier deelwij ken: het Fetlacr, het leurlink, Stcinvoorde en Op den Haar. Als
deelwijk voor nader onderzoek is het Jeurlink gekozen. Omdat het leurlink de enige deelwijk is in de Vijfhoek,
waar individuele huishoudwatersystemen zijn aangelegd in de vorm van hemelwatcrtanks. staat deze deelwijk
ook wel bekend als de waterwijk. Aangezien er in het Jeurlink ongeveer 700 huizen worden opgeleverd, moet
het schaalniveau verder verkleind worden tot een aantal huizen of een blok huizen. Binnen het tijdsbestek kan op
een klein gebied dieper worden ingegaan dan op een groot gebied en kan er een gedetailleerde risicoanalyse
worden uitgevoerd. Het bedoelde schaalniveau komt overeen met een schaal op blokniveau oftewel straatniveau.
De deelwijk het Jeurlink is onderverdeeld in zes deelgebieden. Van de 700 woningen die in deze zes
deelgebieden worden gebouwd, worden er slechts 228 opgeleverd met een hemelwatertank. Dit zijn de woningen
in de eerste twee van de zes deelgebieden in het leurlink plus een deel van deelgebied 3. Op de plattegrond in
bij lage 3 .I zijn de deelgebieden afgebeeld. Ter verduidelijking wordt in tabel 3. 1 een opsomming gegeven van
de straatnamen en huisnummers in het Jeurlink die uitgerust zijn met een hemel watertank.
Tabel 3. 1. Deelgebieden I en 2 van het Jeurlink met adressen waar een hemelwatertank geplaatst is.
Aantal huizen
Deelgebied Type woning
Straat
Nummers
27
Alleewoning
Leonard
Springerlaan
183-235
I
1-27
14
1
Brinkvilla
Stevinhof
2-28
14
1-49
25
Parkwoning
Leeghwaterlaan
I
22
1-43
I
Parkwoning
Veerispad
1-23
12
Watervilla
Joost Bee ldsnijderweg
2
Triangel woning
Sirnon M eeuwspad
1-25
13
2
16
Triangel woning
54-84
2
Leeghwaterlaan
2-18
9
Triange lwoning
Veerispad
2
2-16
8
Erkerwoning
Adriaan Antoniszoonstraat
2
1-31
16
2-20
10
2
Erkerwoning
Andries Vierlingweg
1-2 1
11
31
Singelwoning
Leonard Springerlaan
237-297
3
Totaal
228
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Uit deze 228 huizen is een straat of blok gekozen om vcrder uit te werken. Er is gekozen voor het Stevinh of.
omdat bij alle 228 huizen de hemelwatertanks exact hetzelfde zijn uitgevoerd en andere onderdelen van het
watersysteem ook niet verschillen. Het Stevinhofbestaat uit 2 straatkanten van 14 huizen. Het uit te werken blok
is het blok met de oneven huisnummers I tot en met 27. Alle 228 huizen zijn aangesloten op een gescheiden
rioolstelsel en er worden geen infiltratievoorzieningen toegepast. Door het ontbreken van vcrschi llen kon een
willekeurige keuze gemaakt worden uit de woningtypen in tabel 3.1. Een plattegrond van het Stevinhof is
afgebeeld in figuur 3.4.

Het Stcvinhof is reeds in zijn geheel opgeleverd, waardoor problemen bij de aanleg zich al hebben voorgedaan
en mogelijk bekend zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de wijk te bezichtigen. Een beknopte
beschrijving van het tota le plangebied "de V ijfhoek" staat in paragraaf 6.2.1. Hierop volgt een gedetailleerde
beschrijving van het te behandelen watersysteem.
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4. Gegevens verzamelen
4.1. Inleiding
Belangrijk onderdeel van dit afstudeeronderzoek is het verzamelen van gegevens. In dit hoofdstuk wordt
besproken wat voor informatie benodigd is voor het uitvoeren van de risicoanalyse voor de casestudie en hoe
deze informatie vcrkregen is. De benodigde informatie is hiertoe ingedeeld in drie categorieën. Dit zijn
achtereenvolgens informatie over foute aansluitingen, informatie over verkeerd gebruik van het systeem door de
bewoners en gedetailleerde informatie over het watersysteem zelf. In het schema in figuur 4.1 is overzichtelijk
weergegeven welke informatie verzameld moet worden.

Informatie

.

~r

Foute aan-

Fouti~f

sluningcn

gebruik

.

~

Voor
oplevering

.
InfOrmatie
\\·a ter
systeem

..
Na
oplevering

Figuur 4.1. Informatiestroomdiagram

4.2. Foute aansluitingen
4.2.1 . Zoeken naar informatie
Om een goed beeld te krij gen van de problematiek van het foutief aansluiten van leidingen, is het noodzaak te
achterhalen wat er aan foutieve aansluitingen mogelijk is. Vervolgens worden die mogelijke fouten geselecteerd
die relevant zijn voor het Stevinhof. Aan elk van de relevante mogelijkheden moet een percentage gekoppeld
worden, dat aangeeft hoe groot de kans is dat de leiding op deze manier verkeerd wordt aangesloten. Voordat
wordt overgegaan op hoe de kansen zijn te bepalen, wordt eerst nader onderscheid gemaakt in de mogelijke
foute aansluitingen. Er worden namelijk twee soorten onderscheiden. De eerste soort betreft fouten die gemaakt
worden voordat de leidingen in gebruik genomen worden. Dit zijn fouten bij het ontwerp van het systeem of
fouten die gemaakt zijn tijdens de aanleg van het systeem door de bouwer of aannemer. De tweede soort fout is
een fout die tot stand komt in de gebruiksfase van het project, omdat een bewoner leidingen verkeerd aansluit bij
doe-het-zelfwerkzaamheden of de aannemer een fout maakt tijdens (rcparatie)werkzaarnheden.
Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Uiteraard kan dit ook gebeuren tijdens het ontwerp of de aan leg
van een project door een aannemer. Het verkeerd interpreteren van kaartmateriaal kan onder meer een oorzaak
zijn van het maken van fouten. Een andere mogelijkheid treedt op bij een uitbreiding van een duurzaam stedelijk
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watcrsystecm. Bij aansluiting op bestaande leidingen wordt de kans op een vcrgissing vergroot, omdat bij
duurzame watersystemen typen leidingstelsels in de grond liggen. De bewoners zijn vaak niet goed op de hoogte
van wat wel en niet wenselijk is voor het watersysteem. Indien een doe-het-zelver onvoldoende kennis heeft van
de leidingen in de ondergrond, bestaat de kans dat er water met een andere kwaliteit dan benodigd wordt
aangevoerd dan wel afgevoerd. In de probleemanalyse in paragraaf 2. I is deze vorm van foute aansluitingen al
aan de orde gesteld.
Voor de kwantificering is het nodig te weten hoc vaak een aansluiting verkeerd wordt aangelegd in de praktijk.
Eerst moeten er data verzameld worden alvorens tot kwantificering over kan worden gegaan. Deze data bestaan
uit incidenten die in het vcrleden zijn opgetreden met betrekking tot foute aansluitingen. Indien contact wordt
opgenomen met bouwbedrijven en aannemers leidt dit tot de opmerkelijke conclusie, dat er in geen van de
gevallen foutieve aansluitingen gerealiseerd zijn. Een aannemer is natuurlijk erg terughoudend in het toegeven
van fouten, want de goede naam staat dan immers op het spel. Zaak is dus om de benodigde informatie via
andere wegen te verkrijgen. De informatie omtrent deze incidenten is waarschijnlijk moeilijk te vergaren. De
verwachting is, dat er incidenten zijn. die nooit bekend zijn gemaakt. De volgende stappen zijn genomen om de
benodigde informatie te vergaren.
I.

Uitgebreid zoeken op het internet
Op diverse sites, bijvoorbeeld van waterschappen, projectbureaus. ingenieursbureaus,
waterleidingbedrijven en gemeenten, is gezocht naar berichtgeving over gemaakte fouten in wijken met
duurzame watersystemen. Ook is met behulp van een aantal zoekmachines uitgebreid gezocht naar
berichtgeving over foute aansluitingen. De geraadpleegde zoekmachines zijn llse, Google, Copernic,
Lycos en Yahoo. Copernic is een meta-zoekmachine. die meerdere zoekmachines combineert.

2.

Zoeken naar berichtgeving in oude kranten
Wanneer in een wijk een gevaar voor de volksgezondheid optreedt door verkeerde aansluitingen. zullen
kranten hierover berichten. Het is dus verstandig de zoektocht naar foute aansluitingen ook op oude
kranten te betrekken. Aangezien de meeste kranten tegenwoordig hun archief op internet beschikbaar
stellen, is op deze manier gezocht en niet in bibliotheken. Vooral met betrekking tot regionale kranten is
het zoeken op internet een effectievere methode dan het aflopen van (regionale) bibliotheken.
Bovendien is het eenvoudiger zoeken naar relevante stukken als de berichtgeving digitaal is.

3.

Contact opnemen met personen en instanties
Er is een lijst opgesteld met instanties en personen die mogelijk over informatie beschikken over in het
verleden fout gerealiseerde aansluitingen. De organisaties en personen waar contact mee is gezocht,
worden genoemd in de bespreking van de resultaten in paragraaf 4.2.2.

4.2.2. Resultaten
Voor het vermelden van de zoekresultaten is een zelfde indeling als in pararaaf 4.2.1 gebruikt:

I.

Zoeken op het internet
Hoewel er in eerste instantie niet direct naar gezocht werd, leverde het zoeken op het internet veel
nuttige informatie op over huishoudwatcrsystemcn. De hocveelheid informatie die uiteindelijk
vcrkregen werd over foute aansluitingen bedroeg slechts drie gevallen. Deze gevallen werden gevonden
in (digitale) archieven van vakbladen en in artikelen uit oude kranten.
•

In een huis in Leidsche Rijn in Utrecht zijn de huishoudwaterleiding en drinkwaterleiding
gedurende 16 maanden verwisseld geweest. Zo werd het toilet gespoeld met schoon drinkwater en
werd het huishoudwater voor consumptiedoeleinden gebruikt. Het gezin had maandenlang klachten
en verschillende gezinsleden waren ziek geworden.

15

2.

•

Eind 200 I is in deelwijk Parkwijk in Leidsche Rijn door een foute aansluiting het drinkwater in
contact gekomen met huishoudwater, waardoor het drinkwater voor ongeveer 950 gezinnen
verontreinigd is geweest. Een verbinding tussen de twee leidingen. die nodig is voor het eenmalig
doorspoelen van beide leidingen met drinkwater direct na oplevering, werd per abuis niet
verwijderd. Het gevolg was dat vele mensen diarree opliepen als gevolg van de e-colibacterie, die
zich op dat moment in het huishoudwater bevond. Gedurende de twee weken. nadat het geval
bekend geworden was, moesten de bewoners van Parkwijk het water koken voor gebruik.

•

In de individuele huishoudwatersystemen in de Vijtl1oek in Deventer, deelwijk het Jeurlink, is in
200 I bij een van de huizen een hemelwatertank verkeerd opgeleverd. Door een fout in de
aansluiting op het riool. die nodig is om overtollig hemelwater afte voeren, li ep er een aanta l
maanden rioolwater de hemelwatertank in. Het gevolg hiervan was dat een gezin maandenlang de
kleren heeft gewassen met rioolwater.

Zoeken naar berichtgeving in oude kranten
De resultaten van het zoeken in oude kranten is behandeld onder punt I , uitgebreid zoeken op het
internet.

3.

Contact opnemen met personen en instanties
In onderstaande opsomming worden de personen en bedrijven genoemd waarmee contact is gezocht. De
resultaten en een korte toelichting per instantie of persoon worden vermeld in bijlage 4.1.

•

Stichting RIONED

•

GGD

•

Dagblad Cobouw

•

Vereniging Eigen Huis

•

Cons umentenbond

•

RIVM

•

RlZA

•

VNJ

•

JNTECHNIUM GROEP

•

lSSO

•

TVVL

•

SBR

•

Prof. Dr. J. E.M. H. van Bronswijk

•

Prof. Ir. W. Zeiler

•

Dhr. S.C. Schuiler

•

WaterleidingbedrijfHydron Midden Nederland
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Er kunnen 8 resultaten gegeven worden van wat er tot nu toe fout is gegaan bij realisatie van nieuwbouwwijken
met duurzame watcrsystemcn. Dit houdt dus niet direct in dat er in totaal 8 maal leidingen verkeerd zijn
aangesloten, maar dat er 8 maal een dergelijke situatie bekend is geworden. De gevonden fouten zijn opgenomen
in tabel 4.1.

Tbl41Rdbkdfl
a e .. ee s c en e outc aans1··
uttmgen.
Waar'?
Soort systeem
Soort fout
Leidschc
Rijn
Leidse he
Rijn
Lcidschc
Rijn

Collectief
Huishoudwater en
huishoudwatersysteem drinkwater verwisseld
Tussenverbinding
Collectief
huishoudwater en
huishoudwatersysteem
drinkwater
Collectief
Huishoudwater en
huishoudwatersysteem drinkwater verwisseld

Afvalwater op
Vijfhoek Individucel
hemelwatertank
Deventer huishoudwatersysteem
aangcsloten

Aantal
incidenten

Hocveel gedupeerden?

Waar
gevonden?

2

2 maal I gezin

Internet

I

950 gezinnen

Internet

4

Geen
(voor oplevering
ontdekt)

Hydron
Midden
Nederland

I

I gezin

Krant

Geen van de in tabel 4.1 vcrmelde fouten is veroorzaakt door een doe-het-zelver. Dit is mogelijk te vcrklaren
door het feit dat de woningen pas vrij recent opgeleverd zijn en de tijdens de bouw gemaakte fouten meestal als
eerste ontdekt worden. De gevonden fouten zijn per systeem verschillend van aard. Indien een collectief
huishoudwatersysteem wordt toegepast en er wordt een fout gemaakt kan het gevolg hebben voor een groot
aantal mensen. Bij individuele systemen blijven de gevolgen meestal beperkt tot één huis of gezin.
Omdat de gevonden incidenten gering in aantal zijn, is tevens getracht te zoeken in België. Op het internet is
gezocht en tevens zijn enkele organisaties aangeschreven. Er zijn in België reeds vele projecten met
hemelwatersystemen gerealiseerd. Opvallend bij deze projecten was, dat deze projecten bijna allemaal
gesubsidieerd werden. In onderstaande opsomming staan de instanties, waannee contact is gezocht. Een
toelichting en de resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.1.

•

VMM

•

Belgaqua

•

Aquafin

•

Onderzoekers Universiteit Leuven

De speurtocht in België levert helaas geen gegevens op. Daarom is besloten om op internet vcrder te zoeken in
het engels. Via een aantal zoekmachines op het internet zijn vele links gevonden, die globaal zijn bekeken. Dit
leverde weer veel informatie op over stedelijke watersystemcn, maar geen concrete resultaten met betrekking tot
fout aangcsloten leidingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het zoeken op het internet in Engeland,
net als in België, niet zo uitvoerig is gedaan als in Nederland. Dit had te maken met de grote hoeveelheid tijd die
het zoeken vergt.
Om het zoeken in Engeland te completeren is in de Universiteitsbibliotheek van de TU Delft gezocht naar
technische artikelen, die daar in databases zijn opgeslagen. Het betreftengelseartikelen uit diverse vakbladen.
Helaas heeft dit ook geen informatie opgeleverd.
Ten slotte is contact opgenomen met de hoogleraren Ashley en Saul van de Universiteit van Bradford en
Sheffield in Engeland. Zij melden dat er zo weinig innovatieve systemen in het Verenigd Koninkrijk zijn
aangelegd, dat er geen onderzoeken naar foute aansluitingen gedaan zijn en ook geen gevallen bekend zijn.
Toen bleek dat dit ook geen resultaten opleverde, is besloten niet vcrder te zoeken naar foute aansluitingen. Het
zoeken is erg tijdrovend en naar blijkt, levert het bijzonder weinig resultaat op.
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4.3. \ ·erkeerd gebruik systeem
4.3.1. Zoeken naar informatie
Een duurzaam stedelijk watersysteem kan in veel gevallen louter naar behoren functioneren als de bewoners
bereid zijn mee te werken. Aangezien het hemelwater in deze wijken veelal wordt geborgen binnen de wijk en
soms ook wordt hergebruikt. is het van belang dat de kwaliteit ervan niet verslechtert. Om die te waarborgen.
mag er geen vervuiling in het systeem terechtkomen. De bewoners moeten daarom goed ingelicht worden over
het doen en laten rond het watersystccm. Deze voorlichting vcrschilt uiteraard per watcrsystecm. liet ene
systeem wordt bijvoorbeeld bedreigd door het op vcrkeerde plekken lozen van afvalwater. terwijl het andere
systeem wordt bedreigd door geïmpregneerde schuttingen. waardoor Wolmanzouten kunnen uitlogen naar het
oppervlaktewater. Via afstroming van regenwater langs de schutting komen Wolmanzouten in het
oppervlaktewater terecht. Aangezien Wolmanzouten schadelijk voor het milieu zijn. is het gebruik van deze
geïmpregneerde erfafscheiding absoluut niet wenselijk.
In de praktijk blijkt dat ondanks voorlichting het gedrag van de bewoners veel te wensen over laat. Honden
worden vaak niet in de daarvoor bestemde hondentoiletten uitgelaten en auto's worden vaak op straat gewassen.
waardoor er vervuild water het systeem inloopt. Als het water vervuild raakt, kan het een gevaar voor de
volksgezondheid opleveren. Om dit gevaar te kwantificeren. zijn gegevens nodig over de mate waarin de
bewoners op een juiste manier omgaan met het watcrsystecm.
Deze benodigde gegevens bestaan uit informatie over alle mogelijke handelingen van bewoners die het
functioneren van het watersysteem beïnvloeden en schattingen van het percentage bewoners, dat fout handelt.
Bovendien moet worden nagegaan welke activiteiten relevant zijn voor de casus. Bij het Stcvinhof in de
Vijfhoek mogen er bijvoorbeeld geen vervuilingen in de tank belanden door nalatigheid van de bewoners.
Om de gegevens te verzamelen is uitgebreid gezocht op het internet. Tevens is de Vereniging Eigen Huis
gevraagd of zij informatie beschikbaar hadden. Ook is contact gezocht met dezelfde instanties uit paragraaf
4.4.2. Eventueel kan zelf een onderzoek in de wijken gestart worden om te ontdekken hoe bewoners van de
Vijfhoek voorgelicht zijn en of ze bereid zijn hetjuiste gedrag te vertonen om het systeem niet te belasten.
Omdat het enquêteren van bewoners veel tijd kost en de betrouwbaarheid van de resultaten niet onomstreden is,
is besloten geen onderzoek te houden in de Vijfhoek.

4.3.2. Resultaten
Voor het zoeken naar informatie over de omgang met het watersysteem werd slechts één resultaat gevonden. Op
het internet stonden de resultaten van een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek werd uitgevoerd
door een stagiaire van de universiteit en betreft een onderzoek over de omgang van de bewoners met het milieu
in Leidschc Rijn. De titel van het onderzoek is dan ook "Milieu in Leidsche Rijn". Binnen dit onderzoek is
gekeken hoe de bewoners met het watersysteem omgaan. Er is een enquête gehouden onder 689 inwoners die op
dat moment ongeveer een jaar in Leidsche Rijn woonden. De respons was slechts 30%. Uit het onderzoek in
Leidsche Rijn komt het volgende naar voren:
•

De verschafte schriftelijke informatie over het watersysteem wordt veelal niet gelezen door de bewoners.

•

In 35,5 °io van de ingevulde en teruggestuurde enquêtes handelen de bewoners totaal niet volgens de
mi Iieuvoorschri ft en.

•

Honden worden veelal alleen in een hondentoilet uitgelaten als het hondentoilet niet te ver lopen is, 46°1o van
de ondervraagde hondenbezitters laat de hond niet uit op het hondentoilet.

•

In Leidschc Rijn is 60% van de toegepaste schuttingen geïmpregneerd. Een geïmpregneerde schutting loogt
Wolmanzouten uit.

•

Autowassen vindt voor 36% plaats op straat in plaats van in een daarvoor bestemde autowasplaats.
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4.4. Gedetailleerde informatie gekozen systeem
4.4.1. Zoeken naar informatie
Om te inventariseren wat er aan foute aansluitingen mogelijk is. is gedetailleerde informatie nodig over de
werking van het watersysteem. Om de gedetailleerde informatie te verkrijgen. is onder andere gezocht op het
internet en is contact opgenomen met het waterschap. de gemeente, het bouwbedrijf, het projectbureau, de
installateur en het waterleidingbedrijf.
Voor de analyse van het watersysteem in het Stevinhofzijn de \Olgende gegevens nodig:
•

Plattegrond Jeurlink
Een plattegrond van het Jeurlink is nodig om de ligging van de straat en van de huizen in het Stevinhof te
kunnen zien.

•

Drinkwaterleidingen
Gedetailleerde informatie en kaartmateriaal zijn nodig over de ligging van de drinkwaterleidingen vanaf de
hoofdwaterleiding onder de straat naar de aansluitpunten in de huizen. Tevens is informatie nodig over de
ligging van de drinkwaterleidingen vanaf het aansluitpunt binnenshuis naar de verschillende tappunten
binnenshuis èn de hemelwatertank buitenshuis. Ten slotte is gedetailleerde informatie over de ligging van de
drinkwaterleidingen in de straat nodig.

•

Huishoudwaterleidingen
Gedetailleerde informatie en kaartmateriaal moeten verzameld worden. die aangeven hoe de
huishoudwaterleidingen vanaf de hemelwatertank naar het aansluitpunt binnenshuis lopen en die het verloop
van de huishoudwate rleidingen vanaf dit aansluitpunt tot de verschillende tappunten binnenshuis en
buitenshuis aangeven.

•

Riolering
Voor inzicht in de riolering is gedetailleerde informatie en kaartmateriaal nodig. waaruit het vcrloop van de
binnenriolering duidelijk wordt. Ook over de loop van de ri olering vanuit het huis en de hemelwatertank
naar de rioolbuis, die onder de straat ligt, is informatie nodig. Ten slotte is het van belang de ligging van de
riolering onder de straat te achterhalen.

•

Hemelwatertank
Er is gedetailleerde informatie nodig over het functioneren van de hemclwatertank. Bovendien moet
gedetailleerd materiaal gevonden worden, waaruit blijkt hoe de verschillende leidingen op de
hemelwatertank zijn aangesloten.

•

Watergangen en afwatering
Voor een volledig beeld van het watersysteem is het noodzakelijk de ligging van de watergangen te weten.
Dit is van belang bij het gebruik van gescheiden stelsels, aangezien het hemelwaterriool op het
oppervlaktewater afwatert.

4.4.2. Resultaten

Per benaderde instantie wordt besproken wat voor informatie is verkregen. Een nauwkeurige beschrijving van
het watersysteem wordt hier niet gegeven; deze is opgenomen in de casestudie in hoofdstuk 6.
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Om te beginnen is op internet gezocht naar algemene informatie over de Vijfhoek en informatie over het
watcrsysteem. Dit leidde naar het projectbureau de Vijfhoek van de gemeente Deventer. Via Moes Bouwbedrijf
en projectontwikkelaar BEMOG werd doorverwezen naar installatiebureau Jan Nijhof. Deze had de benodigde
informatie aangaande de hemelwatertanks beschikbaar en heeft deze toegestuurd.
De informatie over de ligging van de hemelwaterriolering en de vuilwaterriolering. alsmede van de
drinkwaterleiding in het noordelijk deel van het Jeurlink, werd uiteindelijk weer bij projectbureau de Vijfhoek
gevonden. Het betreft hier informatie over de leidingen die langs de huizen lopen. Bovendien verstrekte het
bureau de plattegrond van het Jeurlink, waarop de kavels en de watergangen te zien zijn. Een medewerker
vertelde dat het hemelwater op alle verharde oppervlakken anders dan het dak wordt geloosd op het
oppervlaktewater. Bovendien stuurde hij een kaart met daarin aangegeven waar de hemelwateruitlaten zijn
opgenomen in de wijk.
Voor meer inzicht in het oppervlaktewater in de wijk. is het waterschap benaderd. Het waterschap Groot Salland
heeft naast het toesturen van een aantal algemene folders over het watersysteem in de Vijfhoek, enkele
specifieke vragen beantwoord over de voorzieningen in het watersysteem in het Jeurlink.
Voor de loop van de overige waterleidingen werd door projectbureau de Vijfhoek aangeraden contact op te
nemen met Moes Bouwbedrijf Moes Bouwbedrijf liet weten dat het over de gewenste informatie beschikte en
vroeg of in een brief aangegeven kon worden, welke gegevens exact nodig waren. Nadat deze brief verstuurd
was, werd doorverwezen naar Installatiebureau Jan Nijhof in Broekland. Deze heeft uiteindelijk de gewenste
informatie toegestuurd.
Om meer informatie te verkrijgen over het functioneren van de hemelwatertank is leverancier Pipelife
Ecosystems benaderd. Deze deelde mee dat het bedrijftegenwoordig niet meer handelt in hemelwatersystemen
en dat ze alle producten en kennis hebben verkocht aan Beuker Kunststoffen. Bij Beuker Kunststoffen was
informatie beschikbaar met betrekking tot het functioneren van de hemelwatertank. Deze informatie bleek echter
zeer summier.
De resultaten van het zoeken naar gedetailleerde informatie over het watersysteem in het Stevinhof zijn verwerkt
in de casestudie Vijfhoek in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk worden ook de risico's gekwantificeerd.

4.5. Conclusies gegevens verzamelen
In deze paragraaf worden de conclusies besproken die zijn getrokken naar aanleiding van het zoeken naar
informatie. Een zelfde indeling als in hoofdstuk 4 is hiervoor gebruikt: foute aansluitingen, verkeerd gebruik
systeem en gedetailleerde informatie gekozen systeem.

4.5.1. Foute aansluitingen
De 8 gevonden incidenten zijn onvoldoende om te voorspellen wat de exacte kans is dat een zelfde fout wordt
gemaakt in de toekomst. Deze informatie moet op een andere manier verkregen worden. Wellicht kan een
vergelijking worden gemaakt met een ander soort systeem om deze kans nader te bepalen. Met behulp van
bepaalde rekenmethoden kunnen de kansen misschien alsnog geschat worden. Dit wordt uitgewerkt en toegelicht
in hoofdstuk 6.
Er zijn geen gevallen gevonden, waarbij leidingen door de bewoners zelfverkeerd zijn aangesloten. Dit is
mogelijk te verklaren, omdat het merendcel van de systemen pas recent zijn opgeleverd en het mogelijke aantal
foute aansluitingen, door de bewoners gemaakt, in de tijd alleen maar toeneemt. Wellicht is hierover in een later
stadium meer bekend. Wat eveneens opvalt, is dat er veel geschreven wordt over mogelijke foute
tussenverbindingen bij gescheiden rioolstelsels, terwijl er geen enkel concreet incident gevonden is. Bij deze
foute aansluitingen wordt het vuilwaterriool aangesloten op het hemelwaterriool, waardoor het oppervlaktewater
verontreinigd raakt. Echter, ook kunnen er aansluitingen ontstaan waarbij het hemelwater op het vuilwaterriool
loost, waardoor het vuilwaterstelsel bij regen wordt overbelast met schoon hemelwater.
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4.5.2. Verkeerd gebruik systeem
Het gevonden onderzoek ''Milieu in Lcidsche Rijn'' geeft een indruk hoe de bewoners op de hoogte zijn van het
watersysteem en hoc ze enncc omgaan. Om dit in de casestudie te kunnen toepassen. moet geanalyseerd worden
op wat \OOr manieren het watersysteem verkeerd gebruikt kan worden. Voor deze analyse wordt vcrwezen naar
paragraaf 6.3.2.

4.5.3. Gedetailleerde informatie systeem
Deze informatie is tot op het gewenste niveau vergaard. Het bleek echter bijzonder moeilijk te zijn de informatie
boven water te krijgen. De genoemde instanties waren ,·eclalniet op de hoogte van wat voor informatie zij
beschikbaar hadden. Tevens was het voor hen vaak onduidelijk wie dan wel de gevraagde informatie kon
leveren. Er werd gemakkelijk doorverwezen, maar vaak had dit geen resultaat. Bovendien kwamen vcrschillende
instanties met verkeerde informatie over de brug.
Een aardig voorbeeld om dit te illustreren is het volgende. Om exact te weten te komen waar in de Vijfhoek
hemelwatertanks waren geplaatst, is contact opgenomen met vcrschillende instanties, zoals het waterschap.
gemeente Deventer. bouwbedrijf MOES. projectontwikkelaar BEMOG en installatiebureau Jan Nijhof en is op
internet gezocht. liet waterschap meldde dat er slechts incidenteel hemelwatertanks zijn toegepast in de
Yijtl10ek. Bewoner' kunnen individueel besluiten tot aanleg van een regenwatcrtank. In de Vijfhoek zijn dan
slechts hier en daar huizen voorzien van zulke watertanks en niet per straat of per buurt of wijk. Projectbureau de
Vijfhoek van de gemeente Deventer stelt dat er slechts in één straat in de Vijfhoek, het Stevinhof in het Jeurlink,
regenwatertanks zijn aangelegd. Het betreft een proefproject, waarna in een later stadium besloten wordt of het
systeem in aanmerking komt voor verdere toepassing. Bouwbedrijf MOES liet weten dat het leurlink in twee
fasen is opgeleverd. ln fase I zijn 133 woningen met een hemelwatersysteem in de vorm van een regenwatertank
gebouwd. In fase 11 van het Jeurlink werden 95 woningen opgeleverd met het desbetreffende systeem. Op
internet stond vermeld dat de 700 huizen in het leurlink alle voorzien waren van een hemelwatersysteem met
ondergrondse tank. Uiteindelijk bleek bouwbedrijf MOES het bij het juiste end te hebben. Van de 700 huizen in
de wijk het leurlink in de Vijfhoek is bij 228 huizen een regenwatertank aangelegd. Dit werd later bevestigd
door installatiebedrijfJan Nijhof BV.
Samengevat werd er vrij gemakkelijk doorverwezen naar een andere organisatie of een ander persoon binnen
dezelfde organisatie. Het verkrijgen van deze informatie heeft mede daardoor en vanwege de slechte
bereikbaarheid van personen veel tijd gekost. De resultaten van het zoeken naar gedetailleerde informatie over
het watersysteem in het Stevinhofzijn verwerkt en opgenomen in de casestudie Vijfhoek in hoofdstuk 6.
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5. Betrouwbaarheid van systemen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier de risicoanalyse wordt uitgevoerd. Besloten is de risicoanalyse
uit te voeren met behulp van foutenbomen. Ten eerste wordt een korte toelichting gegeven op het uitvoeren van
een risicoanalyse. Vervolgens wordt uitgelegd wat foutenbomen zijn en hoe deze opgesteld worden. Het
opstellen van de foutenbomen voor de casestudie het Stevinhofwordt behandeld nadat de bespreking van het
watersysteem is voltooid (paragraaf6.5).

5.1. Algemeen
Volgens de Dikke vanDaleis risico het gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen
die zich bij iets voordoen. In de civiele techniek wordt risico vaak uitgedrukt als het product van kans en gevolg.
Het gevolg wordt dan meestal uitgedrukt in de kosten die de ongewenste gebeurtenis met zich meebrengt
(schadekosten). Om voor een bepaald project of systeem te kijken hoe groot de kans is op een ongewenste
gebeurtenis, kan een ri sicoanalyse uitgevoerd worden. Voor het uitvoeren van een risicoanalyse is kennis van
kansrekening noodzakelijk. Het kwantificeren van risico's houdt in, dat de betrouwbaarheid van bepaalde
systemen geanalyseerd wordt. Betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als de kans op goed functioneren. Aangezien
systemen vaak complex zij n, kan de betrouwbaarheid vaak niet direct afgeleid worden en moet het systeem
worden onderverdeeld in elementen en subelementen. Vervolgens wordt per (sub)element een risicoanalyse
uitgevoerd. De betrouwbaarheid van het systeem als geheel wordt dan bepaald uit de betrouwbaarheid van de
(sub )elementen. Het bepalen van de betrouwbaarheid van een element komt in feite neer op het kwantificeren
van een situatie waar slechts één faalmechanisme mogelijk is. De onderverdeling in elementen en subelementen
gaat tot een niveau waarop de faalkansen bepaald kunnen worden.
Met behulp van foutenbomen kan voor een watersysteem als het Stevinhof op een overzichtelijke manier in kaart
worden gebracht waar, hoe en wanneer er een gevaar voor de gezondheid op kan treden. Tevens komt hierin
duidelijk tot uitdrukking welke elementen als kleinste element aangeduid worden. In de volgende paragraafzijn
de elementen di e niet kleiner gekozen kunnen worden aangegeven met de benaming basisgebeurtenissen.
Basisgebeurtenissen zijn begingebeurtenissen en geven het niveau aan waarop de faalkansen bepaald worden. De
faalkans van het systeem wordt dan uit deze faalkansen berekend.

5.2. Introductie foutenbomen
Een foutenboom is een schematische weergave van een logische opeenvolging van poorten en gebeurtenissen,
die tot één ongewenste gebeurtenis leiden. Deze gebeurtenis staat boven aan de foutenboom en draagt de naam
topgebeurtenis. In eerste instantie wordt hier een eenvoudig voorbeeld gegeven van een seriesysteem en een
parallelsysteem met drie lampjes (figuur 5.1 ). Bij een seriesysteem schijnt er geen licht als één of meerdere
lampjes falen. Een parallelsysteem is betrouwbaarder, want dit systeem geeft alleen geen licht als alle drie
lampjes kapot zijn. In de knoop boven de basisgebeurtenissen van figuur 5.2 staat de conditie, waaraan moet
worden voldaan om de daarboven gelegen samengestelde gebeurtenis te laten optreden. Deze conditie wordt
poort genoemd. In een foutenboom worden alle subsystemen onder een aparte poort gebracht. Figuur 5.2 laat
twee condities of poorten zien, een EN-poort en een OF-poort.

Spanningsbron

Seriesysteem

Parallelsysteem

Figuur 5.1. Serie- en parallelschakeling van gloeilampen

22

Topgcbcu

Geen licht

.11s

Geen licht

EN

Condtlle

Basts
gebeurtenis

Parallelsysteem

Seriesysteem

Figuur 5.2. Foutenboom voor seriesysteem en parallelsysteem met drie lampjes [Stichting CUR, 1997]

Een topgebeurtenis wordt, net als een tussenliggende gebeurtenis. weergegeven door een rechthoek of vierkant.
Als de topgebeurtenis optreedt, faalt het systeem. Bij falen functioneert het systeem niet meer naar behoren; het
systeem of een onderdeel van het systeem vcrvult één of meer van de gewenste functies niet meer. De weg die
leidt tot falen van het systeem wordt faalmechanisme genoemd. Bij één foutenboom zijn meerdere
faalmechanismen mogelijk.
Basisgebeurtenissen zijn begingebcurtcnissen; dit zijn gebeurtenissen op het laagste niveau en deze worden met
een cirkel aangegeven. Indien een gebeurtenis niet vcrder wordt uitgewerkt, wordt een ruit gebruikt. Een
driehoek geeft een vcrwijzing aan; de boom wordt op een andere plek verder ontv.rikkeld. Het gebruik van een
verwijzing kan handig zijn als de foutenboom dusdanig groot wordt, dat het onoverzichtelijk dreigt te worden.

D
0

Tussengebeurtenis
Topgebeurtenis

Basisgebeurtenis

D

Verwijzing

<)
)

Niet vcrder ontwikkelde gebeurtenis

Voorwaardelijke gebeurtenis

(......______...:

Figuur 5.3. Symbolen voor gebeurtenissen.
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Als een tussenliggende of topgebeurtenis alleen kan optreden. wanneer alle onderliggende gebeurtenissen
optreden. wordt een E~-poort gebruikt. Als een gebeurtenis optreedt. als één of meerdere van onderliggende
gebeurtenissen optreden. wordt een OF-poort gebruikt. In het schema van figuur 5.4 is te zien wat' oor
symbolen er gebruikt worden bij foutenbomen. Figuur 5.4 geeft andere poorten weer met de voorwaarde voor
het passeren van de poort.

Symbool

Voorwaarde voor passeren poort

OF-poort

Ten minste één van de onderliggende gebeurtenissen
treedt op

EN-poort

Alle onderliggende gebeurtenissen treden op

Voting gate (stempoort)

Een minimum aantal (m) van de onderliggende
gebeurtenissen treedt op

Priority AND gate
(voorrang poort)

De onderliggende gebeurtenissen treden op in een
volgorde van links naar rechts

Exclusive OR gate
(exclusieve OF poort)

Exact één onderliggende gebeurtenis treedt op

Inhibit gate (verbod poort)

Eén van de onderliggende gebeurtenissen is een
voorwaardel ij ke gebeurtenis

Figuur 5.4. Symbolen voor poorten (condities) en voorwaarde voor passeren poort

Om de theorie voor het gebruik van foutenbomen te verduidelijken is een tweede voorbeeld gekozen met
betrekking tot het functioneren van een bemalingspomp. De stroom voor de pomp wordt normaliter geleverd
door een generator. Als de generator echter faalt. is er een schakelaar, die een accu inschakelt. zodat de pomp
blijft functioneren. Voor het falen van een bemalingspomp geldt dat de topgebeurtenis kan worden omschreven
als het niet werken van de pomp. Deze gebeurtenis kan alleen optreden als de generator faalt en het
reservesysteem faalt. Het reservesysteem faalt als de schakelaar niet werkt of de accu niet werkt. In figuur 5.5. is
de foutenboom opgenomen voor deze bemalingspomp. De EN-poort boven in de boom laat zien dat het systeem
alleen kan falen als de generator faalt en het reservesysteem faalt. De OF-poort laat zien dat het reservesysteem
faalt als de schakelaar faalt of de accu faalt.
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Bcmahng..,
pomp

BOOBiu1QS
porrp faalt

Sc hakelaar

1

.\cco

T

Figuur 5.5. Schema stroomvoorziening en foutenboom voor bemalingspomp

Om meer inzicht in een systeem en alle mogelijke gebeurtenissen te krijgen, kunnen gebeurtenisbomen worden
opgesteld. Een gebeurtenisboom is een schematische weergave van het verband tussen een bepaalde
basisgebeurtenis en alle mogelijke gevolgen. Een gebeurtenisboom is dus eigenlijk een omgekeerde foutenboom.
Door het opstellen van gebeurtenisbomen worden de mogelijke reacties van een systeem op een basisgebeurtenis
geanalyseerd. Indien een systeem functioneert, wordt dit in de gebeurtenisboom normaliter aangegeven in de
bovenste tak na een knooppunt. Jn geval van falen wordt de onderste tak gebruikt. Gebeurtenisbomen worden
vooral gebruikt om te zien, waar in het systeem kan worden ingegrepen. Voor het voorbeeld van de
bemalingspomp van figuur 5.5, is een gebeurtenisboom opgesteld in figuur 5.6.

Generator

Sch:1lo.ebar

Accu

\\.CTl l

Pomp "erlo.t
"crlo.1

I

\\.I.!Tii.l

I

faalt

Pomp " crkt

Pomp faalt

faa lt
\\-CTio.l

I
I faalt

faalt

Figuur 5.6. Voorbeeld gebeurtenisboom voor bemalingspomp.
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Pomp faalt

Pomp faa lt

6. Casestudie Vijfboek Deventer
6.1. Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de casestudie Vijfhoek Deventer. In deze casestudie wordt uitgelegd hoc het
watersysteem van het Stevinhof (in feite slechts een deel van de waterketen) functioneert en worden de gevaren
voor de volksgezondheid besproken. Tevens wordt geanalyseerd of het mogelijk is om de faalkansen te
kwanti ficercn. Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Paragraaf 6.2 behandelt de systeemanalyse. Deze paragraaf
geeft een beknopte beschrijving van het plangebied de Vijfhoek en het totale watersysteem in de V ij thoek,
gevolgd door een gespecificeerde beschrijving van het watersysteem in het Stcvinhof. De analyse geeft weer hoe
het watersysteem afwatert en hoc er wordt voorzien in de watcrbehoefte. Bovendien wordt de werking van de
hemelwatertanks behandeld. De ligging van de leidingen binnenshuis en buitenshuis alsmede de gebruikte
materialen wordt ook in de systeemanalyse besproken. Paragraaf 6.3 behandelt alle mogelijke manieren waarop
er gevaar kan optreden. In deze paragraaf worden alle mogelijke foute aansluitingen systematisch in kaart
gebracht. wordt de mogelijkheid tot foutief gebruik van het systeem uitgewerkt en worden overige manieren
uitgewerkt. die het systeem kunnen bedreigen. Na deze inventarisatie in paragraaf 6.3, YOlgt een gcbruiksanalyse
in paragraaf 6.4. Na de gcbruiksanalyse wordt in paragraaf 6.5 begonnen met het opstellen van de foutenbomen.
De kwantificering van de risico's volgt in paragraaf 6.6. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van ziekten in
paragraaf 6.7 en de vcrgelijking met een traditioneel systeem in paragraaf 6.8.
Als in dit hoofdstuk de term "het watersysteem van het Stevinhof' wordt gebruikt, wordt hiermee een deel van
de waterketen bedoeld, namelijk de waterdistributie, het watergebruik en het transport \ an het afvalwater via de
riolering (zie figuur D.I. pagina 72).

6.2. Watersysteemanalyse
6.2.1. Algemene informatie de Vijfboek
De Vijfhoek in Deventer is een Vinexlocatie, gesitueerd ten noordoosten van de stad. Een vincxlocatie is een
door de minister van VROM aangewezen plaats voor nieuwe uitbreiding van een stad in het kader van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra. In de Vijfhoek worden 4600 woningen gerealiseerd, verdeeld over de
deelwijken het Fetlaer, het Jeurlink, Steinvoorde en Op den Haar. ln figuur 6.1 is een plattegrond te zien met de
ligging van de Vijfhoek. Hierin zijn de verschillende wijken aangegeven. De rondweg met de rotondes is de
Leonard Springerlaan, zie ook figuur 3.3 en figuur 3.4.
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Figuur 6.1. Plattegrond de Vijfhoek met deelwijken

In 1996 is gestart met de aanleg van de Vijfhoek. De eerste fase van de bouw is reeds geheel afgerond en leverde
I I 00 woningen op. Het tweede deel van het plan is in 1999 gereed gekomen en bestond uit 650 woningen. De
verwachting is dat het gehele project rond 2007 gereed komt.
Een kernbegrip bij Vinexlocaties is duurzame ontwikkeling. Belangrijke elementen hiervan zijn het voorkomen
van onnodig gebruik van grondstoffen en het gebruik van zo veel mogelijk duurzame bronnen. Dit wordt ook
vaak aangeduid met de term duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen houdt het milieuvriendelijk bouwen van
woningen en het leveren van stedenbouwkundig werk met toekomstwaarde in. Ook in de Vijfhoek is duurzaam
gebouwd. De gevolgen hiervan voor de waterhuishouding zijn beschreven in de volgende paragraaf.

6.2.2. Waterhuishouding de Vijfboek
Duurzaamheid van een wijk komt mede tot uitdrukking in het watersystcem. Het watersysteem vormt een
belangrijk deel in de ontwikkeling van de Vijfhoek. In deze paragraafwordt het watersysteem van de Vijfhoek
toegelicht en worden de duurzame aspecten van het watersysteem besproken.
Ten oosten van de Vijfhoek bevindt zich het natuurgebied de Bannink. Aangezien een minimale beïnvloeding
van dit natuurgebied een uitgangspunt was voor de aanleg van de Vijfhoek, moet voorzichtig omgegaan worden
met het water in de Vijfhoek, om zodoende negatieve effecten op de Barmink te voorkomen. Negatieve effecten
kunnen zich voordoen wanneer de grondwaterstand in de Vijfhoek kunstmatig wordt verlaagd, waardoor er
vcrdroging optreedt in het natuurgebied. Om de oorspronkelijke grondwaterstanden in de Bannink te behouden,
wordt het regenwater in de Vijfhoek niet meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). maar
vastgehouden in de wijk of benut voor infiltratie. Voorwaarde is uiteraard wel dat het water niet vervuild mag
zijn. Dit kan gerealiseerd worden door het regenwater dat op daken en straten met weinig verkeer valt voor dit
doel te gebruiken. Het vasthouden van regenwater is mogelijk door dit water op sloten en vijvers te lozen. Voor
infiltratie in de Vijfhoek worden wadi's aangelegd (figuur 6.2). Dit zijn groene greppels die het regenwater laten
infiltreren in de bodem om het grondwater aan te vullen. Door de bovenlaag van de wadi wordt het regenwater
gefilterd, waardoor er zuivering van het regenwater optreedt [Ven, van de, F.H.M., 1999].
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Figuur 6.2. Infiltratie hemelwater door wadi [RlZA, 2002]

Het afvoeren van regenwater naar de sloten en vijvers en het infiltreren van het regenwater brengt naast het
voordeel van voorkoming van verdroging nog een voordeel met zich mee. Omdat het relatief schone regenwater
niet in het riool terechtkomt, wordt de hoeveelheid afvalwater die naar de rioolwaterzuivering moet worden
afgevoerd aanzienlijk minder. Omdat de RWZI minder wordt belast en het afvalwater geconcentreerder is, werkt
de RWZI beter, waardoor het effluent dat geloosd wordt op het oppervlaktewater een betere kwaliteit heeft.
Bovendien leidt de geringere hoeveelheid afvalwater tot een (marginale) kostenbesparing.
Om het watersysteem van de Vijfhoek globaal te beschrijven, is het opgedeeld in een aantal categorieën. De
gekozen categorieën komen voor een groot deel overeen met de gebruikte categorieën in het eerder genoemde
RIZA-rapport "Oriëntatie op volksgezondheid en water in de stad". Het watersysteem wordt dan als vo lgt
ingedeeld:
I.
2.
3.
4.

Benutting van drink-, hemel- en grijswater
Inzameling, transport en behandeling van afval- en hemelwater
Imichting en gebruik van oppervlaktewater
Waterkwaliteit

6.2.2.1. Benutting van drink-, hemel- en grijswater
Elk huis in de Vijfhoek wordt uiteraard aangesloten op het drinkwaternet Het leveren van drinkwater in de wijk
wordt verzorgd door waterbcdrijfVitens. Aangezien de Vijfhoek een wijk is, waar duurzaamheid centraal staat,
wordt op plaatsen waar water van drinkwaterkwaliteit niet strikt noodzakelijk is, water van een mindere kwaliteit
toegepast, het zogenaamde huishoudwater. Voorbeelden waar drinkwater eventueel vervangen kan worden door
huishoudwater zijn het toilet, de wasmachine en de tuinkraan. Voor de bereiding van voedsel, de consumptie van
water, het gebruik van water voor afwassen, douchen, wassen en het bad is echter altijd water van
drinkwaterkwaliteit benodigd.
Op plaatsen in de Vijfhoek waar besloten is tot het gebruik van huishoudwater wordt een individueel
huishoudwatersysteem met als bron hemelwater aangelegd. Dit is onder meer het geval in de gekozen straat, het
Stevinhofin deelwijk het Jeurlink. Bij dit systeem wordt het relatiefschone regenwater, dat op het dak van een
huis valt, niet afgevoerd naar de riolering, maar opgeslagen in een tank. Voordat het opgevangen water de tank
inloopt, wordt het gefilterd. Vanuit de tank lopen leidingen naar binnenhuisaansluitingen van het toilet en de
wasmachine. Zo kan vanuit de tank huishoudwater worden opgepompt en in huis gebruikt voor toepassingen
waar water van een mindere kwaliteit volstaat.
Het water afkomstig van wastafels, wasmachine, douche en bad (het grijswater) wordt niet benut voor
hergebruik, maar via de riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
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6.2.2.2. ln=ameling. lransporl en behandeling 1·an afi·al- en heme!ll'ater
Het zwarte water is het water afkomstig van onder andere het toilet en de gootsteen. Dit afvalwater wordt via de
riolering afgevoerd naar de RWZI in Zwolle. Zoals eerder vermeld, wordt ook het grijswater op het riool
geloosd. De rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert het water totdat een dusdanige kwaliteit is bereikt. dat het
water op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Echter, niet alle vervuilende stoffen worden door de RWZl
tegengehouden. Met name stoffen waarvan niet vcrwacht wordt dat ze in het riool verdwijnen, kunnen na
passage door de RWZl het oppervlaktewater belasten. Voorbeelden van zulke stoffen zijn olie.
bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.
Voor de afvoer van het hemelwater wordt onderscheid gemaakt tussen hemelwater dat op het dak valt en
hemelwater dat op andere vcrharde oppcn lakken valt. zoals een wegen en een pleinen. Het hemelwater dat op
het dak valt. kan eventueel worden benut voor hergebruik. Het overige hemelwater wordt waar mogelijk
zichtbaar over straat afgevoerd. Zo worden de bewoners bewust gemaakt van het watcrsysteem. waannee zij te
maken hebben. Via goten in de straat wordt dit water naar een infiltratievoorziening of naar een put van het
hemelwaterriool geleid.
Zoals reeds was opgemerkt, worden in de Vijfhoek wadi's aangelegd, waarin het water kan infiltreren (figuur
6.2). De werking van de wadi's is eveneens voor de bewoners van de Vijfhoek zic htbaar gemaakt. Als het een
lange tijd geregend heeft. komen de groene greppels onder water te staan. Gedurende de eerstvolgende droge
periode zakt het waterpeil. Na verloop van tijd is al het water in de bodem geïnfiltreerd en staat de wadi weer
droog. Dit duurt ongeveer een paar uur bij een stevige bui. Hemelwater dat niet wordt geïnfiltreerd. wordt via
een gescheiden rioolstelsel met hemelwateruitlaten op het oppervlaktewater ge loosd.

6.2.2.3. Inrichting en gebmik I'C/11 opperl'!aktell'afer
Uitgangspunt bij het ontwerp van de Vijfhoek was het opnemen van veel water in de stad. Dit is ook
daadwerkelijk gerealiseerd. In de wijk lopen verschillende s loten, die regenwater opvangen. Via deze sloten
stroomt het water naar de Zandwetcring, waarna het via de Zwolse stadsgrachten op het Zwarte Water afwatert.
Het peil van het oppervlaktewater wordt geregeld met stuwen. De grondwaterstanden worden gestuurd door de
koppeling met het oppervlaktewater. In de winter zorgen de sloten voor voldoende afvoer van grondwater. 's
Zomers kan het grondwater aangevuld worden door watertoevoer vanuit het watergangenstelsel in de
Gooiermars.
De oevers zijn waar mogelijk ingericht als natuurvriendelijke ocvers (figuur 6.3). Bij natuurvriendelijke oevers
vindt de overgang tussen oever en watergang geleidelijk plaats. Dit heeft een aantal voordelen. Door de
geleidelijke overgang bestaat er de mogelijkheid voor reereatic langs de oever. Een ander voordeel is, dat er
minder gevaar voor verdrinking bestaat. Mocht iemand te water raken, dan kan deze persoon er makkelijk weer
uitkomen. Ook kan er zich een verscheidenheid aan plantensoorten ontwikkelen, waaronder ook plantensoorten,
die waterzuiverend werken. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan natuurvriendelijke oevers. Indien de oever
vervui ld raakt door etensresten van bewoners of recreanten, kan dit ratten naar de oever lokken. De bewoner zelf
heeft dus een verantwoordelijkheid voor het functioneren van het watersysteem.

Figuur 6.3. Natuurvriendelijke oever met recreatief gebruik [RlZA, 2002]
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6.1.2.4. Waterk11·a/iteit
Omdat het water geen gevaar mag vormen voor de bewoners van de Vijfhoek en omdat de bewoners \·an de wijk
baat hebben bij een goede kwaliteit ,·an het oppen laktewater. onderhoudt het waterschap de watergangen in de
Vijfhoek en draagt het waterschap zorg voor de waterkwal ite it. liet water in de Vijfhoek is over het algemeen
van een redelijk goede kwaliteit. Echter, het water heeft op sommige plaatsen een oranje of gelige kleur. Dit
wordt veroorzaakt door kwelwater. Kwelwater is water, dat vanuit de bodem naar het opperv lak stijgt door
vcrschil in drukhoogte. Het kwelwater bevat ijzer uit de bodem, dat het water oranje of geel kleurt. Aangezien
het kwelwater voedselarm is, komt het de waterkwa li teit ten goede. Om de waterkwal iteit te waarborgen is er
door het waterschap een Keur opgesteld met regels waar de bewoners zich aan horen te houden. Deze Keur bevat
onder andere regels voor de vrij e doorgang van de watergangen, zodat er te allen tijde onbelemmerd onderhoud
aan de watergangen gepleegd kan worden.

6.2.3. Watersysteemanalyse Stevinhof
Zoals eerder vcrmeld staat het Jeurlink bekend als de water"' ijk 'an de Vijfhoek. Om de systeemanalyse van het
Stevinhof goed weer te geven, is uitgegaan van een zelfde indeling als in voorgaande paragraaf. uitgebreid met
een categorie hemel watertank. De categorie waterkwaliteit is echter niet meegenomen, omdat voor het Stc\ inhof
hetzelfde geldt als bij de Vijfhoek in zijn geheel. In bijlage 3.1 staat een kaart van het Jeurlink.
De 28 Brinkvilla ·s aan het Stevinhof z ijn identieke huizen met twee etages. Op de begane grond bevinden z ich
de woonkamer, de keuken. een wisselkamer, een ha l. een werkkast, een meterkast en een WC. De
bovenverdieping bestaat uit 4 slaapkamers, een badkamer, een CV-hok, een WC e n een be rging waar de
wasmachine in geplaatst kan worden. In het midden van de bovenvcrdieping is de overloop met trap naar
beneden. Elk huis in het Stcvinhofhccft per etage een WC met bijbehorend kraantje plus wasbak. Vcrder bevindt
zich in de badkamer een douche, een wastafel en een bad. Andere watertappunten zijn de keukenkraan op de
begane grond. de wasmachine op de eerste etage en de suppletie unit voor de hemelwatertank op de begane
grond. Op de plattegronden in bijlage 6.1 tot en met 6.4 is te zien hoe de huizen zijn ingedeeld en waar de
watertappunten zich bevinden. Aangezien de huizen aan het Stevinhof onderling niet verschillen, behoeft het
watersysteem binnenshuis dus slechts voor één huis besproken te worden.

6.1.3.1. Benufling mn drink-, hemel- en grijsll'a/er
De huizen aan het Stevinhof hebben twee van elkaar gescheiden watersystemen. Een systeem voorziet in de
drinkwaterbehoefte en het andere voldoet aan de hui shoudwatcrbchoefte. Hergebruik van grijswater wordt niet
toegepast in de Brinkvilla's. omdat bij ziekte van een persoon in het huishouden, de overige bewoners
geïnfecteerd kunnen worden (fecaal-orale infecties). Het grijswater wordt afgevoerd via het riool. Het
drinkwatercircuit en het huishoudwatercircuit wordt in deze paragraaf besproken.
Vanaf de hoofddrinkwaterleiding, die onder de straat ligt, wordt een aftakking gemaakt naar de huizen. De
drinkwaterleiding komt dan binnen bij het aansl uitpunt drinkwater, dat zich in de meterkast bevindt. Het verloop
van de drinkwaterleidingen vanaf dit punt is te zien in bijlagen 6.1 en 6.2.
Het hemelwater van de daken wordt opgevangen en via de regenpijpen getransporteerd naar de ingang van de
hemelwatertank Na passage van een filter wordt dit hemelwater in de tank opgeslagen. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de werking van de hemelwatertank wordt verwezen naar paragraaf6.2.3.3. Op het moment dat
het gefilterde hemelwater de tank in stroomt, wordt het aangeduid met de naam huishoudwater. Via een pomp
wordt het water gepompt naar het aansluitpunt huishoudwater, dat zich onder de trap op de begane grond
bevindt. Het verloop van de huishoudwaterleidingen vanaf dit punt is te zien in bijlagen 6.1 en 6.2.
Toepassing van huishoudwater voor het sproeien van de tuin vindt niet plaats in het Stevinhof. De Brinkvilla's
zijn namelijk niet standaard uitgerust met een tuinkraan en indien bewoners toch een tuinkraan willen laten
aanleggen, wordt deze kraan aangesloten op het drinkwatemet, meldt installateur Jan Nijhof.
De drinkwaterleidingen zijn allen uitgevoerd in WICU buizen. WICU waterleiding is van een extra zachte
kopersoort gemaakt, waardoor elke mogelijke lengte levcrbaar is, omdat het op rol geleverd kan worden.
Bovendien is het makkelijk verwerkbaar, want er zijn geen koppelingen nodig. Ter voorkoming van corrosie zijn
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de buizen omwikkeld met een kunststof coating. Het nadeel van WICU buizen ten opzichte \an de gebruikelijke
koperen drinkwaterleidingen is dat WICU buizen duurder zijn. De huishoudwaterleidingen zijn uitgevoerd in
Hep20. llep20 is een flexibele kunststof. waarmee leidingen eenvoudig aangelegd kunnen worden door gebruik
te maken van montageklare instcekfittingcn. Door snelle montage en weinig materiaalverlies is het uitvoeren van
een watersysteem in Hep20 een aantrekkelijk alternatief. Echter, toepassing van Hep20 leidingen is wel duurder
dan de traditionele koperen leidingen. De ligging van de verschillende waterleidingen binnenshuis is terug te
vinden in bijlage 6.1 en 6.2. De ligging van de hoofdwaterleiding in het Stevinhofis te zien op de kaart, die is
opgenomen in bijlage 6.5.

6.2.3.2. Jn:ameling. transport en behandeling

I'0/1

a.fi·al- en hemelll'ater

De afwatering van hemelwater en afvalwater kan worden opgedeeld in binnenriolering, buitenriolering en
hemelwaterafvoer. Zoals reeds beschreven. wordt het hemelwater opgeslagen in een hemelwatertank. Hiervoor
wordt vcrwezen naar paragraaf 6.2.3.3. De regenpijpen die naar de inlaat van de hemelwatertank lopen zijn
uitge\ ocrd in gerecycled PolyVinylChloride (PVC). Op de kaart in bijlage 6.3 is aangegeven hoe het
regenwater naar de hemelwatertank wordt afgevoerd.
De binnenriolering voert al het afvalwater af vanuit het huis naar het aansluitpunt op de droogweerafvoer
(DWA) onder de straat. De binnenriolering is vertakt en loost via een pijpleiding op de droogwecrafvoerleiding.
Op de kaarten in bijlage 6.3 en 6.4 is te zien hoe het afvalwater binnenshuis van boven naar beneden wordt
afgevoerd. De binnenriolering is uitgevoerd in PolyPropyleen Chloride (PPC) en op plaatsen waar de leiding
moet worden ingestort is gebruik gemaakt van PolyEt hyleen (PE). Bij gebruik van PPC buizen kunnen de
verbindingen niet worden verlijmd. maar moeten de verbinding tussen de buizen tot stand komen door gebruik te
maken van schuifverbindingen. PPC wordt veel toegepast bij de aanleg van (binnen)riolcring. Pol yEthyleen
buizen worden gebruikt vanwege hun lange levensduur.
De buitenriolering bij het gescheiden stelsel in het Stevinhof bestaat uit de droogweerafvoer en de
hemelwaterafvoer. De droogweerafvoer voert het afvalwater van de binnenriolering af naar een
rioolwatcrzuiveringsinstallatie. De hemelwaterafvoer voert het water af, dat niet op de daken valt en dus niet
beschikbaar is voor hergebruik. Het hemelwater wordt via een hemelwateruitlaat geloosd op het
oppervlaktewater van de Leonard Springerlaan. De ligging van de buitenriolering is opgenomen in bijlage 6.6.
De buitenriolering is uitgevoerd in gerecycled PVC.

6.2.3.3. 1femelwatertank
In deze paragraafwordt de werking van de hemelwatertank beschreven. In figuur 6.4 is een exemplaar van de
beeld. De tank heeft een inhoud van 2000 liter.
betonnen tank
het ·

Figuur 6.4. Betonnen hemelwatertank
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Het hemelwater komt via de regenwaterleidingen de hemelwatertank binnen. Binnen in de tank wordt de
hemelwatertoc\ oer aangcsloten op een WFF-1 00 filter. dat geschikt is voor een dak op pen lak van 200 \ ierkante
meter. De werking \an dit filter is gebaseerd op cycloonfiltratic en dit zorgt voor een zelfreinigend effect bij
,·en uiling van het filter. wanneer er regenwater op het filter komt. Het afvalwater van het filter wordt geloosd op
het hemelwatcrriool; het gefilterde regenwater wordt opgeslagen in de hemelwatertank en is geschikt als
toepassing voor huishoudwater. Toepassing van een zelfreinigend filter houdt in dat er geen onderhoud aan het
filter hoeft te worden gepleegd. Het vuil dat op het filter achterblijft. wordt automatisch door de volgende
hocveelheid water weggespoeld het riool in. Figuur 6.5 geeft een voorbeeld van een zelfreinigende cycloonfiltcr.

Figuur 6.5. Zelfreinigende cycloonfilter
Op de opbouwplaat van het WFF-100 filter is een uitsparing aangebracht voor een Trevi 8-5 pomp. Deze pomp,
met maximum capaciteit van 5 m 3/h en een maximum opvoerhoogte van 50 meter, zuigt het gefilterde
hemelwater, oftewel het huishoudwater, op via een vlotterfiltcr. Omdat de vlotterfilter drijft, wordt er altijd water
van de bovenste laag ingenomen. Als water vanaf de bodem wordt opgezogen, wordt er eventueel bezonken slib
meegezogen. Vanaf de pomp wordt het water via een 0 22mm HEP 20 persleiding, die door een 0 11 0 mm
mantelbuis loopt, het huis in gepompt naar het aansluitpunt van het huisboudwater. Het aansluitpunt bevindt zich
onder de trap op de begane grond. Vanaf het aansluitpunt wordt het huisboudwater verder het huis in
gedistribueerd. Door de mantelbuis lopen naast de persleiding van het buishoudwater een drinkwater
suppletieleiding, een vlotterkabel en een voedingskabel voor de pomp. De leiding voor de suppletie van
drinkwater is in het systeem opgenomen om de waterleverantie bij een lange periode van droogte te garanderen.
Dit werkt als volgt. In de tank drijft een vlotter op het wateroppervlak. Deze vlotter is met een kabel verbonden
aan een magneetventiel in de suppletie unit, die zich naast het aansluitpunt voor het huishoudwater onder de trap
binnen in het huis bevindt. Op het moment dat de waterstand in de hemelwatertank dusdanig laag is, dat het
aanslagpunt van de vlotterschakelaar bereikt is, loopt er een stroom en gaat het magneetventiel open. Dan wordt
gestart met suppletie van drinkwater totdat het waterpeil en dus de vlotterschakelaar het afslagpeil bereikt
hebben. Zodoende wordt de bedrijfszekerheid van het huishoudwatercircuit gegarandeerd. De werking van een
vlotterschakelaar en een magneetventiel wordt in figuur 6.6 duidelijk weergegeven voor een hemelwatertank van
kunststof.
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Figuur 6.6. Suppletiesysteem hemelwatertank [VMM, 2002]

De aanvulling van de tank met drinkwater mag echter niet via een vaste verbinding aangelegd worden, omdat er
anders hemelwater in het drinkwatersysteem geïnjecteerd kan worden bij plotselinge drukverschillen. Hiertoe
heeft de drinkwater suppletie leiding na passage van de stopaftapkraan en het magneetventiel een open eind. Dit
open eind hangt 75 mm boven een trechter met diameter 63 mm, die aangesloten is op een suppletieleiding van
diameter 50mm. Via de suppletieleiding, die door de mantelbuis loopt, wordt de tank bij een te laag waterpeil
aangevuld met drinkwater. De suppletieleiding van 50 mm diameter wordt via een aangebracht T -stuk
aangesloten op het WFF-1 00 filter. Het schema voor de suppletie unit van de huizen aan het Stevinhof is in
figuur 6.7 weergegeven.

Supletie Unit

220 Volt
Bediening -via
Klep
Vlotterschokeloer

_

Vlotterschakeloor
tbv bedienln Kle

«115 vonof
meterkost

Figuur 6.7. Schema suppletie unit Stevinhof

Bij een teveel aan neerslag moet de tank het overtollige water via het riool kunnen afvoeren. Hiertoe is een
overlaat van de tank aangesloten op het hemelwaterriooL Deze overlaat is uitgevoerd als een sifon, waardoor het
meteen als een slot tegen eventuele stankoverlast vanuit de hemelwaterriolering werkt. Bovendien vormt een
sifon een barrière tegen het indringen van ongedierte in de tank. Daarnaast treedt er een spoeleffect op als de
overlaat water doorlaat, omdat eventueel drijvend vuil zo de tank kan verlaten. Om te voorkomen dat er
hemelwater vanuit de riolering terug de tank in loopt, is er achter de sifon een terugslagklep geplaatst. De hoogte
van de inloop van de sifon ligt hoger dan de hoogte van de afvoerbuis, om het water tegen te houden dat al is
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teruggestroomd voordat de terugslagklep volledig dicht is. In figuur 6.8 is een plaatje weergegeven van een
sifon. zoals gebruikt in de hemelwatertank.

Figuur 6.8. Sifon

6.2.3.4. Inrichting en gebruik van oppervlaktewater
Aan het Stevinhofbevindt zich geen open water. Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater zijn de sloten die om het
Stevinhof heen liggen aan de Leeghwatcrlaan, het Veerispad en de Leonard Springerlaan. De waterstand in deze
waterlopen wordt op 5.10 meter boven NAP gehouden. In de waterlopen zijn geen stuwen opgenomen. De
oevers van de sloten worden uitgevoerd als natuurvriendelijke oevers. De hemelwateruitlaat voor de afvoer van
het hemelwater, dat op de verharde oppervlakken in het Stevinhofvalt. is opgenomen in bijlage 6.7. Omdat de
casestudie zich beperkt tot de kant van het Stcvinhof met de oneven huisnummers en hier geen open water in is
opgenomen, hoeft het open water vcrder niet in beschouwing genomen te worden.

6.3. Mogelijke gevaren voor het systeem
Nu het watersysteem in kaart is gebracht in de vorige paragraaf. kan er begonnen worden met de gevarenanalyse
voor het systeem. Het doel van deze analyse is om de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de bewoners te
achterhalen om de kansen op gevaar te kwantificeren. Er moet inzicht verkregen worden in de dierlijke en
menselijke verontreinigingen, waarmee het systeem te maken krijgt. Hiertoe wordt in deze paragraaf onder
andere de mogelijkheid tot het foutief aansluiten van leidingen uitgewerkt. Er wordt systematisch gezocht naar
mogelijkheden waar leidingen fout aangesloten kunnen worden en er wordt bekeken of deze foute aansluitingen
gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Tot de andere mogelijkheden, die gevaar voor de volksgezondheid
op kunnen leveren. bchoren de verkeerde omgang met het systeem door de bewoners, het voorkomen van
vervuild water in de hemelwatertank, vervuiling in de leidingen en combinaties van deze gevaren. Bij een
combinatie van gevaren kan gedacht worden aan een situatie. waarbij er vervuild water in de hemelwatertank
terecht is gekomen door bijvoorbeeld een kapot filter en er een leiding verkeerd is aangesloten, waardoor
bijvoorbeeld huishoudwater uit de keukenkraan stroomt. Deze combinatie kan een gevaar voor de gezondheid
van de bewoners opleveren. Alle mogelijke combinaties moeten worden meegenomen. Dit houdt in, dat een
situatie waarbij zwart afvalwater uit een drinkwatertappunt stroomt ook wordt meegenomen. Deze combinatie
lijkt in eerste instantie erg onwaarschijnlijk, maar wordt voor de compleetheid toch meegenomen.

6.3.1. Foute aansluitingen
Om te analyseren welke foute aansluitingen mogelijk zijn bij de huizen in het Stevinhof, is voor één Brinkvilla
het watersysteem opgedeeld in een aantal punten. Voor de hemel watertoevoer, de drinkwatertoevoer en de
huishoudwatertoevoer, alsmede voor de afvoeren van afvalwater zijn 48 punten gekozen, waartussen leidingen
aangelegd zijn. De gekozen punten zijn opgenomen in tabel 6.1. De leidingen voor toevoer van drinkwater en
huishoudwater zijn bovenin geclusterd en de afvoerleidingen onderin. Als laatste in de tabel staan de punten
vermeld voor de inzameling van het hemelwater vanafhet dak. In de tabel is ook vermeld hoeveelleidingen er in
het punt samenkomen. Dit is van belang bij de analyse, omdat in eerste instantie alle mogelijke aansluitingen
uitgezet worden in een tabel en daarna de niet relevante aansluitingen worden weggestreept eventueel aan de
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hand van hocveel leidingen er op één punt aangcsloten kunnen z ij n. Als toelichting kan het vcrdeelpunt
badkamer (warm ) worden gekozen: als de leidingen van en naar het vcrdee lpunt correct worden aangesloten.
voert er slechts één leid ing water aan naar het punt en wordt deze leiding gesplitst in drie uitgaande leidingen.
. k·v1îl a
T a bc 16 . I . Vc rsc hîl
1 ende punten m watersysteem b"IJ" 8 nn
Aantal aansluitingen
In
I

2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
IS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Aansluitpunt drinkwater (vanaf hoofd waterleiding)
Aansluitpunt drinkwater (in meterkast)
Aansluitpunt hui shoud water (onder trap)
Spoelbak WC begane grond (BG)
Huishoudwaterpunt onder=> bo\'en
Wasmachine
Spoelbak WC etage I (El)
WC kraan (BG)
WC kraan (EI)
Keukenkraan koud
Keukenkraan warm
Suppletie Unit hemelwatertank
Verdeelpunt badkamer (koud)
Verdeelpunt badkamer (warm)
Badkraan koud
Badhaan warm
Wastafelkraan koud
Wastafelkraan warm
Douchekraan ko ud
Douchekraan warm
CV in
CV uit koud
CV uit warm
Opnamepunt hu ishoudwater in tank
Suppletiepunt drinkwater in tank
Afvoer wastafel
Afvoer bad
Afvoerpunt I (bad+ wastafel)
Afvoer douche
Afvoer CV
Afvoerpunt 2 (douche + CV)
Afvoerpunt 3 (afvoer I + afvoer 2)
Afvoer wasmachine
Afvoer WC-wasbak (EI)
Afvoerpunt 4 (wasmachine - WC-wasbak (EI))
Afvoerpunt 5 (afvoer 3 + afvoer 4)
Afvoer WC (E I )
Afvoerpunt 6 boven=> onder (afvoer 5 + WC (EI))
Afvoer keuken
Afvoer WC-wasbak (BG)
Afvoerpunt 7 (keuken + WC-wasbak (BG))
Afvoer WC (BG)
Afvoerpunt 8 (WC (BG) + afvoer 7)
Afvoerpunt 9 (afvoer 6 + afvoer 8)
Tank overloop
Afvoerpunt I 0 (tank overloop + afvoer 9)
Aa nsluitpunt hemelwater op filter in tank
Vcrzamelpunt dakgoten
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I

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I

1
I
I

1
I
I
0
0
-

I
0
0
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
2
0
0
2
0
2
2
0
2
I
I

Uit
I
4
2
0
I
I
0
0
I
0
0
I
3
3
0
0
0
0
0
0
0
I
I
I
0
I
I

1
I

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
I
I
I
I
I
I
0
I

Aan de hand van deze tabel is een nieuwe tabel opgesteld, waarin alle punten tegen elkaar zijn uitgezet. De rijen
van de tabel zijn de "van" punten en de kolommen zijn de '"naar" punten. Op deze manier worden alle mogelijke
punten fictief met elkaar verbonden en wordt bekeken of het mogelijk een gevaarlijke situatie oplevert.
Ten eerste zijn in bijlage 6.8.A de correcte vcrbindingen aangegeven. Dit zijn de verbindingen volgens de
tekeningen van de installateur en dus zoals ze in de huizen aangelegd horen te zijn. Deze verbindingen zijn in de
tabel aangegeven met een groene kleur.
Ten tweede zijn in bijlage 6.8.B met een blauwe kleur a lle aansluitingen weergegeven, die het systeem wellaten
functioneren, maar die niet volgens de tekeningen zijn aangelegd. Het betreft hier in feite dus een foute
aansluiting. maar omdat het systeem gewoon blijft functioneren en op plekken waar water van
drinkwaterkwaliteit een vereiste is. het water ook die kwaliteit heeft. hoeven deze foute aansluitingen niet
meegenomen te worden in de risicoanalyse. Het zijn meestal aansluitingen tussen twee punten waar water van
dezelfde kwaliteit nodig is. Het maken van een aansluiting vanaf de badkraan naar de wastafelkraan is hier een
goed voorbeeld van. Het systeem functionee11 prima en er is geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners,
maar de aansluiting is niet volgens de tekeningen gemaakt. Bij deze categorie zijn ook aansluitingen opgenomen
zoals een leiding van de WC kraan op de begane grond naar de WC kraan op de eerste etage. Deze aansluitingen
worden aangeduid als niet logische aansluitingen. Bij deze aansluitingen is nog geen rekening gehouden met het
aantal leidi n..cn in en uit van tabel 6.1.
De volgende categorie zijn de aansluitingen die in bijlage 6.8.C zijn gemarkeerd met de gele kleur. Deze
categorie aansluitingen zijn aansluitingen waardoor het systeem niet meer functioneel is of aansluitingen
waardoor er van geld verspilling sprake is. Deze foute aansluitingen leveren echter geen gevaar op voor de
volksgezondheid. Als de wasmachine wordt gevoed door water van drinkwaterkwaliteit, is het systeem wel
functioneel, want de kleren kunnen gewoon gewassen worden. Maar omdat er duurder drinkwater gebruikt wordt
voor de was, is hier sprake van geldverspilling. Een ander voorbeeld is als er een leiding met koud water van
drinkwaterkwaliteit wordt aangesloten op een punt waar warm water benodigd is. Het systeem functioneert dan
niet naar behoren, maar het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid
In tabel bijlage 6.8.D is met oranje aangegeven welke aansluitingen zo onwaarschijnlijk zijn, dat ze niet
meegenomen worden als foute aansluitingen bij de risicoanalyse. De verbindingen die hier bedoeld worden, zijn
de verbindingen van nunm1er 26 tot en met nummer 48 naar nummer 2 tot en met nunm1er 25. Het aansluiten
van een afvoerleiding met een diameter van minstens 50 mm op een drinkwaterleiding of huishoud waterleiding
van maximaal 22 nm1 wordt zeer onwaarschijnlijk geacht en wordt daarom niet als gevaar beschouwd voor de
volksgezondheid. Hierbij kan worden opgemerkt dat de afvoerleidingen voor het afvalwater zijn uitgevoerd in
PolyVinylChloride (PVC), PolyPropyleen Chloride (PPC) ofPoly Ethyleen (PE), de leidingen voor het
huishoudwater in HEP20 en de drinkwaterleidingen in koper/ wicu, waardoor de mogelijkheid tot foutief
aansluiten onwaarschijnlijk wordt. Tot slot kan hierbij worden opgemerkt, dat er bij een dergelijke aans luiting
water uit een afvoerput spuit, waardoor de mogelijkheid tot foutief aansluiten nog onwaarschijnlijker wordt.
Als laatste zijn de foute aansluitingen met gevaar voor de volksgezondheid in kaart gebracht. Deze zijn
opgenomen in bijlage 6.8.E en een rode kleur is hiervoor gebruikt. Ter controle zijn alle mogelijke aansluitingen
in een kaart samengebracht en is bekeken of er ergens nog een aansluiting over het hoofd gezien was. De
totaaltabel is in bijlage 6.8.F terug te vinden.
De belangrijkste tabel voor de risicoanalyse is uiteraard de tabel in bijlage 6.8.E. Deze kaart geeft alle
aansluitingen, waarbij er gevaar voor de volksgezondheid kan optreden. Aan de hand van deze tabel wordt de
risicoanalyse uitgevoerd.
Om de keuze voor de verschillende categorieën extra toe te lichten wordt voor enkele punten uit de tabellen
aangegeven waarom er is gekozen voor die categorie:
•

Van een huishoudwaterpunt (3. 4, 5, 6 en 7) naar een CV uitgang (22 en 23)
Huishoudwater op een uitgang van de CV installatie geeft een nutteloze aansluiting. Het systeem
functioneert niet. In het geval dat de warmwateruitgang van de CV op het aansluitpunt van het
huishoudwater wordt aangesloten, kunnen de bewoners geen warm water tappen, waardoor de foute
aansluiting vrijwel direct na oplevering ontdekt wordt. In het geval dat de koudwateruitgang van de CV op
het aansluitpunt van het huishoudwater wordt aangesloten, kan er geen koud water de badkamer bereiken.
Ook dit wordt direct na de oplevering ontdekt, waardoor er geen gevaar voor de volksgezondheid optreedt.

36

Ten slotte kan worden opgemerkt dat op zo'n manier 2 waterstromen tegen elkaar in lopen. waardoor het
systeem niet naar behoren functioneert. Deze mogelijke aansluiting is daarom in de tabel aangegeven met
een gele kleur: het betreft hier een niet functionele aansluiting.
•

Van een aansluitpunt drinkwater (I en 2) naar het opnamepunt huishoudwater in tank (24)
Het huishoudwatercircuit wordt afgesloten en het systeem functioneert volledig niet. Bovendien lopen er op
deze wijze twee waterstromen tegen elkaar in. Deze fout wordt direct na oplevering van het huis ontdekt.
zodat er geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners optreedt. In de tabel is deze aansluiting dan ook
weergegeven met de gele kleur.

•

Aansluitingen van drinkwater of huishoudwater op afvoeren worden gezien als geldverspilling. Het systeem
functioneert dan niet, waardoor het geen gevaar voor de gezondheid van de bewoners oplevert. In de tabel
komt dit tot uitdrukking in het gele vlak rechtsboven.

•

Suppletie van drinkwater in de hemelwatertank kan alleen plaatsvinden als het suppletiepunt drinkwater in
de tank is aangcsloten op de suppletie unit hemel watertank. Indien een aansluiting wordt gerealiseerd op een
ander drinkwaterpunt, vindt er continu suppletie plaats en dit is uiteraard geldverspilling.

6.3.2. Foutief gebruik
De mogelijkheden tot foutief gebruik van of verkeerde omgang met het watersysteem bestaan uit het vervuild
raken van het huishoudwater in de tank, het vervuild raken van eventueel oppervlaktewater en het consumeren
van huishoudwater. Het vervuild raken van huishoudwater in de tank door foutief gebruik kan optreden door het
lozen van water van mindere kwaliteit op de hcmelwatertank. Aangezien dit voor het overgrote deel zal
plaatsvinden door een verkeerd aangesloten leiding en dit al in paragraaf 6.3.1 behandeld is, hoeft deze
mogelijkheid hier niet verder behandeld te worden. De mogelijkheid dat bewoners zelfhet putdeksel van hun
hemelwatertank opentrekken en er vervuild water of afvalwater in lozen wordt zeer onwaarschijnlijk geacht en
wordt voor dit onderzoek dan ook niet meegenomen.
Het oppervlaktewater kan door foutief gebruik wel vervuild raken en dit kan een gevaar voor de
volksgezondheid opleveren, maar aangezien er in het Stevinhof geen oppervlaktewater is, hoeft dit niet in
beschouwing genomen te worden. De mogelijkheid dat de bewoners nalatig zijn bij het onderhoud aan het filter
in de tank, hoeft ook niet mee genomen te worden, omdat aan het zelfreinigende cycloonfilter geen onderhoud
gepleegd hoeft te worden. Het falen van het filter wordt echter wel meegenomen in de gevarenanalyse, maar past
niet thuis in de categorie foutief gebruik door de bewoners. Het falen van het filter wordt besproken in paragraaf
6.3.3.
Met de mogelijkheid tot het drinken van water uit een kraan waar huishoudwater uit stroomt, moet ook rekening
gehouden worden. Maar dit is niet van toepassing bij het Stcvinhof, omdat de enige mogelijkheid daartoe, de
tuinkraan, wordt aangesloten op drinkwater. Mocht er toch huishoudwater uit de tuinkraan stromen, dan valt dit
niet onder de categorie foutief gebru ik maar onder de categorie foute aansluitingen. Aangezien het voor het
Stev inhof onduidelijk is bij welke huizen een tuinkraan aangelegd is, wordt de tuinkraan voor dit onderzoek in
zijn geheel niet meegenomen. Bedreiging van de volksgezondheid door foutief gebruik van het watersysteem
van het Stevinhofwordt dus buiten beschouwing gelaten.

6.3.3. Vervuild water in tank
De gevaren, die bij het verkeerd aansluiten van leidingen een rol spelen, zijn de gevaren die ontstaan als er bij
een tappunt water van een mindere kwaliteit wordt geleverd dan op die plek nodig is. Dit kan vervuild water zijn
uit de hemelwatertank, omdat er een afvoerleiding op de hemelwatertank is aangesloten of bijvoorbeeld een
fo ute aansluiting van een huishoudwaterleiding op de keukenkraan, waardoor er huishoudwater uit de
keukenkraan stroomt. Er kan echter ook gevaar optreden als alle leidingen correct zijn aangesloten.
In deze paragraafwordt geanalyseerd op welke manieren er vervuild water in de tank terecht kan komen. Met
vervuild water wordt hier water bedoeld, dat een slechtere kwaliteit heeft dan gefilterd hemelwater. Er zijn vier
verschillende manieren, waarop er vervuild water in de hemelwatertank in de tank aanwezig is:
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•
•
•
•

Afvoerleiding aangesloten op tankinlaat
Filter functioneert niet
Vervuild water stroomt via overloop de tank in
Vervuiling op dak stroomt de tank in

De eerste manier hoort eigenlijk bij de categorie foute aansluitingen, maar wordt ter verduidelijking hier ook
genoemd. Indien er een afvoerleiding verkeerd aangcsloten wordt op de tankinlaat, stroomt er dus afvalwater de
tank in. Het systeem blijft op deze manier gewoon functioneren, want indien er te weinig water de tank in
stroomt, vindt er automatisch suppletie van drinkwater plaats. Er kunnen verschillende afvoerleidingen op de
tankinlaat aangesloten worden. In de matrix van bijlage 6.8.F is te zien welke foute aansluitingen hier bedoeld
worden.
Bij de tweede manier kan er vervuild water in de tank stromen door het niet functioneren van het filter. Als het
filter kapot is, komt er ongcfiltcrd hemelwater in de tank. Hierbij va lt te denken aan vuil en bladeren die in de
tank kunnen gaan rotten. Bovendien kan er zo zand in de tank terecht komen, wat eveneens een ongewenste
situatie oplevert. Bij de derde mogelijkheid kan er ook ongefilterd hemelwater de tank in stromen. Dit is het
geval wanneer de terugslagklep faalt en het peil in de rioolbuis hoger is dan het waterpeil in de tank. Op deze
wijze stroomt er water vanuit het hemelwaterriool de tank in en dit is dus ook ongcfiltcrd hemelwater.
Tot slot kan er vervuiling in de tank komen door een slechte kwaliteit van het afstromcnd hemelwater van het
dak, waardoor vervuilingen in de hemelwatertank terechtkomen. Een voorbeeld hiervan zijn vogeluitwerpselen
op het dak. Tijdens de eerstvolgende regenbui spoelen de fecaliën met het hemelwater mee het dak af en komen
uiteindelijk in het huishoudwater terecht, wat hierdoor fecaal verontreinigd raakt. Contact met water.
verontreinigd met fecaliën van dierlijke oorsprong. kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Een ander
voorbeeld is vervuild water door rottende bladeren in de dakgoot.

6.3.4. Vervuiling in de leidingen

Bij elk systeem met drinkwater of huishoudwater kan er vervuiling voorkomen in de leidingen, de zogenaamde
biofilm. Deze zet zich af als een slijmerig laagje aan de binnenkant van de waterleidingen. Biofilmvorming
treedt altij d op, omdat bacteriën, die de biofilm vormen altijd in het water aanwezig zijn. Biofilmvorming treedt
ook op als er weinig bacteriën in het water zitten en er we inig voedsel voor de bacteriën in het water aanwezig is.
Voed ing voor de bacteriën is Assimilable Organic Carbon (AOC), oftewel allerlei koolstofverbindingen, die in
het water aanwezig zijn. Deze AOC is door bacteriën makkelijk afbreekbaar. De taak van het drinkwaterbedrijf
is om zo min mogelijk AOC in het water te hebben na de zuivering. Er blijft echter alt ijd AOC en dus voedsel in
het water zitten. Ook in gedesinfecteerd water kan biofilm voorkomen, mede omdat het laagje water aan de rand
van de leidingen altijd stilstaat [Vreeburg, J., 2002].
Bij een gcsloten systeem met alleen drinkwater is de verwachting, dat er geen pathogene bacteriën en of virussen
in het water aanwezig zijn. Echter, het drinkwater kan altijd besmet raken met pathogenen, bijvoorbeeld door een
fout bij de z uivering. Het is niet mogelijk om volledig steriel te werken, waardoor besmetting als een gegeven
beschouwd kan worden en er bij besmetting door pathogcnen een gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan.
Deze pathogenen kunnen zich in de biofilm nestelen. Door de voorwaarden voor het groeien van de bacteriën in
de biofilm zo ongunstig mogelijk te maken, blijven de gevolgen beperkt. Bij besmetting door pathogenen in
systemen met een tweede leidingnet voor huishoudwater ontstaat er een redelijk ideale situatie voor verdere
groei van de biofilm. Welke bacteriën en virussen een gevaar op kunnen leveren voor de volksgezondheid door
het voorkomen van biofilm wordt hier niet behandeld. Daar wordt, nadat de gevaren uitgewerkt zijn, op terug
gekomen in paragraaf6.7.
De grootte en samenstelling van de biofilm kan sterk variëren, zelfs binnen hetzelfde leidingstelseL Er kan
zonder uitgebreid onderzoek geen uitspraak gedaan worden over de grootte en samenstelling van de biofilm. Te
verwachten valt, dat de biofilmgroei in het huishoud waterstelsel groter is dan de groei in het drinkwaterstelseL
Huishoudwater is ten slotte minder gezuiverd water, waardoor er meer voedsel voor de bacteriën in het water
aanwezig is.
Biofilm is nauwelijks te verwijderen door het doorspoelen van leidingen, omdat het zich sterk vasthecht aan de
binnenwand van de leiding. Mechanisch is de biofilm wel te verwijderen, maar dit gebeurt niet, omdat er dan
elke 3 of 4 maanden gereinigd moet worden en dit brengt veel kosten met zich mee. Na ongeveer 3 of 4 maanden
heeft het laagje biofilm namelijk een evenwichtssituatic bereikt. Tegengaan van biofilm is dan niet zozeer een
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vcrwijdcrproblccm, maar meer een bronproblcem. Biofilmvorming kan in de hand gehouden worden door het
water voedselarm te maken. Bovendien heeft het matcriaal waarvan de buizen gemaakt zijn invloed op de
biofilmvorming. Matcrialen die ··eetbaar'' zijn, dat wil zeggen materialen, die als voedsel voor de bacteriën
kunnen dienen, werken bevorderend voor de groei van biofilm. Een tuinslang is een voorbeeld van een "eetbaar"
materiaal. Om een tuinslang flexibel te maken, worden verwekers toegepast. Deze verwekers zijn
voedingsstoffen voor de bacteriën. Bij gebruik van materialen zoals metaal of glas, is er geen voedingsstof voor
de bacteriën en wordt de biofi lmvorming niet bevorderd door het toegepaste materiaal. Toepassing van flexibele
buizen heeft dus wel het grote voordeel, dat de buizen niet verlast hoeven te worden en dat het materiaal op rol
leverbaar is. Echter, biofilmvorming wordt bij dergelijk materiaal gestimuleerd. Figuur 6.9 laat een schematische
weergave zien van hoe de biofilmgroci wordt gestimuleerd.
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F1guur 6.9. Groe1 b1ofilm

Een ander belangrijk aspect dat de vorming van een biofilm beïnvloedt is de verblijftijd. Naarmate het water
langer in de leidingen staat, neemt de groei van biofilm toe. Indien door de leidingen langere tijd geen water
heeft gestroomd, zoals het geval is bij vakantie, is de biofilm door het stilstaande water flink gegroeid. Biofilm
treedt dus vooral op in leidingen met stilstaand water. Bij systemen met een tweede leidingnet voor
huishoudwater nemen de verb lijftijden iets toe, want er stroomt minder water, omdat voor sommige toepassingen
het andere stelsel benut wordt.
Het gevaar van biofilm schuilt in de bacteriën, die worden geënt in het water. De biofilm zorgt op zijn beurt voor
condities, waarin de bacterie zich kan nestelen en vermenigvuldigen. De mate van biofilm is ook een maat voor
de groeipotentie in het water (de hoeveelheid consumeerbaar voedsel) en dus het gevaar voor nagroei na
besmetting. Bij besmetting is water met een hoge groeipotentie gevaarlijker dan water met een lage
groeipotentie.
Biofilm kan een gevaar voor de gezondheid opleveren, als er een evenwicht ontstaat tussen groei van de
bacteriën in de laag en afgifte aan het water, waardoor het water met een bepaalde concentratie vervuild raakt.
Blootstelling door biofilm kan dan optreden door verneveling of consumptie van dat water en door contact met
het besmette water. waarna personen ziek kunnen worden. De blootstelling vindt niet plaats door de biofilm. De
biofilm is slechts de plaats waar bacteriën groeien. Door loslaten van stukjes biofilm of door afgifte aan het
water komen de bacteriën weer in grotere concentratie in he t water terecht. Blootstelling vindt dus plaats via het
water; in sommige gevallen is de gevaarlijke weg verneveling. In andere gevallen is consumptie of contact met
het water de gevaarlijke weg.
De bacteriën die de biofilm vormen zijn a fhankel ijk van wat er zich aan verontreiniging in het water bevindt. Als
er een OW A-leiding verkeerd is aangesloten op de hemel watertank, waardoor er continue afvalwater de tank in
stroomt, komt het gevaar van de biofilm voornamelijk voort uit deze "OW A-bacteriën". Overigens is het
twijfelachtig of de ontwikkeling van bacteriën in de biofilm dan nog van invloed is. Het extra risico van biofilm
in een dergelijk geval is hoogstwaarschijnlijk verwaarloosbaar, omdat er continue toevoer van nieuwe bacteriën
plaatsvindt, waardoor de groei van ondergeschikt belang wordt.
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6.3.5. Combinaties
De genoemde gevaren uit paragraaf 6.3.1 tot en met 6.3.4 kunnen uiteraard ook voorkomen in combinatie met
elkaar. In de foutenboomanalyse worden deze mogelijkheden meegenomen. De combinaties komen tot
uitdrukking in de verschillende poorten die gebmikt worden. Ter verduidelijking kan een voorbeeld genoemd
worden, waarin een foute aansluiting gemaakt is van het aansluitpunt van het huishoudwater op de keukenkraan
en het filter in de tank niet werkt. Bij consumptie van water uit de keukenkraan, wordt vervuild huishoudwater
gedronken in plaats van drinkwater!

6.4. Gebruiksanalyse
De gevaren uit paragraaf 6.3 kunnen louter gevolgen hebben voor personen. indien zij in contact komen met het
water. Met andere woorden kan gezegd worden. dat er blootstelling moet optreden bij gebruik van het systeem.
Blootstelling kan binnenshuis optreden bij de verschillende tappunten. Een tappunt is een punt. waar water
gebruikt wordt door de bewoners. Deze punten worden uit tabel 6.1 gehaald en zijn achtereenvolgens de
badkraan, de douche, de wastafel, de WC-wasbakken en WC-spoelbakken op begane grond en eerste etage, de
keukenkraan, de CV, de wasmachine en de suppletie unit voor de hemel watertank.
Geanalyseerd is voor welke doeleinden het water wordt gebruikt in het huis. Dit komt overeen voor elk
huishouden en elke persoon. Voor een watersysteem met hemelwate11ank moet alleen de suppletie van de tank
extra worden meegenomen. Water in huis wordt achtereenvolgens dan gebruikt voor consumptie,
voedselbereiding, persoonlijke hygiëne, afWassen plus schoonmaken. aanvull ing hemclwatcrtank. centrale
verwarming, wassen van kleren en het spoelen van het toilet. De tappunten zijn samen met de functies uitgezet in
tabel 6.2, waarin door de witte vlakken is weergegeven welke functie of functies e lk tappunt heeft. Ook is in de
tabel opgenomen hoeveel water er per functie gebruikt wordt. Deze hoeveelheid is uitgedrukt in li ters per
persoon per dag en waar mogelijk is deze hoeveelheid uitgesplitst per tappunt [Oekema. H., Engelsma, F., 2001].
Als voorbeeld wordt de persoonlijke hygiëne genomen. Deze functie wordt opgedeeld in persoonlijke hygiëne
bij de douche, het bad, de wastafel, de WC-wasbakken en de keukenkraan. Voor de eerste drie zijn gemiddelde
waarden bekend. De persoonlijke hygiëne bij de WC-wasbakken en de keukenkraan houdt voornamelijk het
wassen van de handen in. De onbekende waarden in de tabel zijn aangegeven met een vraagteken en bedragen
opgesomd 8,5 liter per persoon per dag. In het rapport van VEWTN zijn deze onbekende waarden opgenomen in
een categorie "overig". Het totale waterverbruik per persoon per dag komt uit op 126,2 liter. Voor de functie
"afwas + schoonmaak" geldt, dat in deze categorie de vaatwasmachine is opgenomen bij het tappunt
keukenkraan. Dit is zo gekozen, omdat de watertoevoer voor de vaatwasser meestal afgetapt wordt van de
leiding naar de keukenkraan. Voor de functie "consumptie" zijn dezelfde tappunten meegenomen als bij de
functie "persoonlijke hygiëne". Aangezien de consumptie van water veelal plaats vindt bij de wastafelkraan en
de keukenkraan en in mindere mate bij de twee WC-wasbakken, maar nauwelijks plaats vindt bij de douchekraan
en de badkraan, is besloten de douchekraan en de badkraan voor de verdere analyse buiten beschouwing te laten.
Tbl62W
a e .. aterge bru1'k + hoe vee lhed en .m ]'Jters,persoo n/d ag [0e kema. H., Enge sma, F 2001)
Watergebruik voor:
Kleren Centrale
Aan
AfWas + Persoon Voedsel
Toilet
Con
ver
vullen
spoeling wassen
schoon
lijke
bereiding sumptie
warming
hemel
maak
hygiëne
watertank
3,7
Badkraan ( 15)
Douchekraan ( 19)
42,0
Wastafel (I 7)
5,2
1,5
WC-wasbak (BG) (8)
?
i: WC-wasbak (EI) (9)
::l
Q.
Keukenkraan
(I
0)
1,6
6,0
Q.
ro
?
f- cv (21)
Suppletie Unit (12)
Variabel
WC (BG)(4)
34,8
WC (El) (7)
Wasmachine(6}
22,8
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Het aanvullen van de hemelwatertank en het watergebruik \an de centrale vcrwarming worden eveneens niet
meegenomen in de risicoanalyse, omdat de bewoner hier niet mee in aanraking komt. De twee genoemde
onderdelen van het systeem zijn •ollcdig gesloten en er kan geen contact optreden met de bewoners. Voor het
opstellen van de faalbomen blij\ en dan zes categorieën over. Falen wordtuitgesplitst in het optreden van
blootstelling bij zes categorieën:
G I)
G2)
G3)
G4)
G5)
G6)

Spoelen \an toilet
Wassen van de kleren
Afwassen en schoon maken
Persoonlijke hygiëne
Voedselbereiding
Consumptie

6.5. Opstellen foutenbomen
6.5.1. Falen van het systeem
Nadat alle mogelijke gevaren voor het Stevinhof geanalyseerd zijn, worden deze weergegeven door
foutenbomen. Voordat begonnen wordt met het opstellen van de foutenbomen, is het van groot belang du idelijk
te definiëren wat falen voor het watersysteem in het Stevinhof inhoudt. De topgebeurtenis moet worden
gedefinieerd. Normaliter wordt deze bij (drink)watersystemen omschreven als de gebeurtenis, waarbij er geen
water geleverd wordt. Voor het onderzoek naar de gevaren voor de volksgezondheid gaat deze omschrijving
echter niet op. In het geval er geen water geleverd wordt, kan dit alleen consequenties voor de volksgezondheid
hebben, indi en het water voor een langdurige periode niet beschikbaar is. Echter, deze si tuatie wordt niet
relevant geacht voor het onderzoek, omdat situaties als deze niet in Nederland voorkomen. Bij kortstondige
onderbrekingen, zoals een onderbreki ng van de huishoudwatertoevoer bij de WC, kan een emmer met
drinkwater gevuld worden om het toilet door te spoelen. Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie, maa r er treedt
geen blootstelling op. Tevens kunnen de bewoners alternatieven vcrzinnen om hun klere n schoon te krijgen. als
de wasmachine geen huishoudwater toegevoerd krijgt. Voor het consumeren van water geldt, dat de bewoners
tijdelijk zijn aangewezen op het nuttigen van ander vocht. Deze voorbeelden leveren echter geen gevaar op voor
de volksgezondheid.
Falen wordt in dit onderzoek omschreven als het optreden van blootstelling aan een gevaar voor de
volksgezondheid bij gebruik van het systeem. Blootstelling kan optreden door direct contact met water v ia de
huid of de slijmvliezen, consumptie van water, of door het inademen van verneveld water. Falen kan optreden
als er water van een mindere kwaliteit dan verwacht geleverd wordt. Met andere woorden, falen is het vervu ild
raken van water in de zin van het leveren van een kwaliteit water, die niet overeenkomt met de kwaliteit die op
dat punt gewenst is. In de gevarenanalyse (paragraaf 6.3) is reeds bekeken op welke manieren er zo'n situatie
kan ontstaan. Om foutenbomen op te stellen is het van belang deze gebeurtenissen te vertalen in
basisgebeurtenisscn. Daarna moet worden geanalyseerd welke basisgebeurtenissen alleen of in combinatie met
andere basisgebeurtenissen leiden tot de ongewenste gebeurtenis, de topgebeurtenis, waar het systeem volgens
de definitie faalt. Het verstopt raken van leidingen of het falen van de pomp wordt niet als basisgebeurtenis
beschouwd voor dit project, omdat de volksgezondheid hierdoor niet in gevaar komt. Er is dus geen
basisgebeurtenis in de foutenbomen te vinden die het falen van een pomp aangeeft.
Teneinde de basisgebeurtenissen op te sporen, is het systeem aandachtig doorgelicht. Het systeem van één
Brinkvilla is hiertoe opgedeeld in een categorie hemel watertank, een categorie leidingen en een categorie
aansluitingen. Deze indeling is gekozen, omdat er op die plekken in het systeem of via die manier vervuild water
kan worden geleverd. De gevaren die bij deze categorieën kunnen optreden, zijn reeds besproken in paragraaf
6.3.
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6.5.2. Foutenbomen Stevinhof
Met de categorieën uit de gebruiksanalysc is meteen de eerste foutenboom geboren. De topgebeurtenis "systeem
faalt" wordt onderverdeeld in blootstelling bij gebruik van een of meerdere van de zes genoemde functies.
Figuur 6. 10 laat deze foutenboom zien en vcrwijst naar de plaats waar elke tak wordt uitgewerkt. Figuur 6.10
laat eveneens zien dat er een OF-poort is gebruikt: Het systeem faalt als er een of meer van de zes takken falen.
De zes takken van de foutenboom staan in bijlage 6.9.

Systeem faalt

T

Blootstell1ng biJ
het spoelen van
het toilet

Blootstelling bij
het wassen van
de kleren

Blootstelling b11
afwassen en
schoonmaken

Blootstelling biJ
de persoonlijke
hygiène

Blootstelling bij
het bereiden van

Blootstelling b1j

voedsel

water

Gl

G2

G3

G4

GS

G6

consumptie van

Figuur 6.1 0. Foutenboom totale systeem

Hier worden enkele opmerkingen geplaatst bij de foutenbomen uit de figuren in bijlage 6.9.

•

In de foutenbomen is te zien dat de gebeurtenis A.. -47, afvoerbuis aangesloten op tankinlaat, is
geschematiseerd door een ruit. Dit houdt in, dat dit een niet verder ontwikkelde gebeurtenis is. Dit is gedaan
om te voorko men, dat door het tekenen van een OF-poort met 20 basisgebeurtenissen eronder de boom
onoverzichtelijk wordt. Deze mogelijkheden worden dus niet verwaarloosd, maar worden voor het overzicht
als het ware samengevat door het weergeven van een ruit. Verder wordt opgemerkt dat met tankinlaat
hetzelfde wordt bedoeld als met nummer 47 uit tabel 6.1: "Aansluitpunt hemelwater op filter in tank".
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•

Een ge' aar voor de volksgezondheid wordt uitgedrukt in de kans op het ziek worden van personen door een
ziekte\erwekker zoals een bacterie of een \irus. Echter. als dit werd meegenomen in de foutenbomen, waren
er legio mogelijkheden bijgekomen en dit maakt de foutenbomen veel groter en onoverzichtelijker (figuur
6.11 ). Er is daarom gekozen de pathogene bacteriën en virussen toe te voegen aan de kans op blootstelling
bij het wassen van de kleren.
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Indien de bactcrien en virussen worden meegenomen in de foutenbomen, levert dit veel extra
mogelijkheden op, waardoor de foutenboom onoverzichtelijk wordt.

•

Gcbruiksfrequcntics bij de vcrschillende tappunten zijn nog niet meegenomen in de foutcnbomen, maar z ijn
voor het kwantificeren wel van belang. Er kan pas blootstelling optreden als er contact is met water en dus
als het systeem gebruikt wordt. Het systeem wordt echter bij de verschillende tappunten niet evenveel
gebruikt. Als voorbeeld kan consumptie van water genomen worden. Bij een keukenkraan wordt meer water
geconsumeerd dan bij een kraantje bij de wasbak van de WC.

•

In tabel 6.1 (pagina 35) en in de analyse om de foute aansl uitingen te achterhalen, is onderscheid gemaakt
tussen de aansluitpunten voor koud en warm water. Voor de foutenboomanalyse wordt dit onderscheid
buiten beschouwing gelaten. Bij de tappuntcn, waar naast koud water ook warm water stroomt, de
keukenkraan, de wastafelkraan, de badkraan en de douche, is sprake van zogenaamde mengkranen,
waardoor het niet uitmaakt of er een foute aansluiting op de warmwateringang of de koudwateringang
gemaakt is. Er is namelijk maar één uitgang, dus als er één leiding verkeerd is aangesloten, treedt er al
blootstelling op.

•

De verdeelpunten voor het warm en koud water in de badkamer alsmede de aansluitpunten van de CVinstallatie worden niet meegenomen in de foutenboomanalyse. Dit heeft als reden, dat een vcrkeerde
aansluiting met gevaar voor de vo lksgezondheid op een van deze punten hetzelfde effect heeft als een
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vcrkeerde aanslui ting op een tappunt achter het desbetreffende punt. De verdeelpunten en de aansluitpunten
van de CV -installatie zijn in feite doorgeefluiken. Een vcrkeerde aansluiting daarop wordt gezien als een
vcrkeerde aansluiting op het punt waar het water uitstroomt, dit is het punt waar blootstelling optreedt. Ter
illustratie kan een vcrkeerde aansluiting van het aansluitpunt huishoudwater onder de trap op de inlaat van
de CV worden genomen. Op deze manier stroomt er huishoudwater uit de keukenkraan. Deze foute
aansluiting wordt echter gezien als een directe foute aansluiting van het aansluitpunt huishoudwater onder
de trap op de keukenkraan.
•

Omdat het uitwerken van de wijd vertakte boom uit figuur 6.10 onmogelijk binnen deze afstudeeropdracht
te behandelen is. kan slechts een deel van de foutenboom behandeld worden. Besloten is alleen tak G2,
blootstelling bij het gebruik van de wasmachine uit te werken. Dit deel van de foutenboom is gekozen,
omdat het de opgetreden fout weerspiegelt uit 200 I, die in het krantenbericht in hoofdstuk I is opgenomen.
Hierdoor wordt de kans geschat op een werkelijk opgetreden gebcw1enis. De gekozen tak levert een schema
op met 7 basisgebeurtenissen; elke wi llekeurige andere tak, op G I na. herbergt ten minste 6 extra
basisgebeurtenissen, waardoor de tak veel complexer is. Het uitwerken van een van de takken G3 tot en met
G6 levert met het oog op de gevaren voor de volksgezondheid waarschijnlijk een interessanter onderzoek
op. Het optreden van blootstelling bij de consumptie van water heeft op het eerste gezicht namelijk veel
ergere gevolgen dan het optreden van blootstelling bij het gebruik van de wasmachine, maar om genoemde
redenen wordt de keuze voor tak G2 gehandhaafd.

6.5.3. Blootstelling bij het wassen van de kleren
Dit verslag beperkt zich tot de uitwerking van gebeurtenis G2, blootstelling bij het wassen van de kleren (figuur
6.12). De overige gebeurtenissen zijn uitgewerkt in bijlage 6. 9. Het witte pad in figuur 6.12 laat de weg tot falen
van het systeem zien bij het incident waar rioolwater de tank in liep. De oorzaak van het rioolwater in de tank
was het falen van de terugslagklep en een hoger waterpeil in de rioolbuis dan in de tank.
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Figuur 6.12. Foutenboom bij gebruik wasmachine met watersysteem Stevinhof voor ingreep

Figuur 6.12 laat verder zien, dat er ook op een andere manier DWA in de tank kan komen. Dit is het geval
wanneer er een afvoerleiding uit huis is aangesloten op de tankinlaat Omdat de binnenriolering een groot aantal
afvoerpunten kent, is deze gebeurtenis niet verder uitgewerkt. In feite moet in plaats van de ruit een OF-poort in
de figuur staan met 20 basisgebeurtenissen, maar dan wordt de figuur onduidelijk. Tot slot kan uit de figuur
worden gehaald, op welke wij ze er ongefilterd hemelwater in de tank terecht kan komen.
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Figuur 6.13. Foutenboom bij gebruik wasmachine met watersysteem Stevinhof na ingreep

Nadat de oorzaak van het incident in Deventer bekend was geworden, is besloten alle aansluitingen van de
overloop op de droogweerafvoerleiding te vervangen door een aansluiting op de hemelwaterafvoerleiding. In
figuur 6.13 is te zien hoe het systeem kan falen na deze ingreep. Bij vergelij king van de witte paden in de
foutenbomen van figuur 6.12 en 6.13, is te zien, dat het voorkomen van OW A in de tank na de ingreep een stap
verder weg is. De inloop van ongefilterd hemelwater in de tank is echter een stap dichterbij gekomen. Gezien het
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feit dat DWA meer gevolgen voor de ,·olksgczondheid kan hebben dan ongcfiltcrd hemelwater, is dit een goede
keuze.
Opmerkelijk is, dat er niet voor de aanleg besloten is de overlaat op het hemelwaterriool aan te sluiten. Dit is
waarschijnlijk gedaan, omdat er vanaf het huis naar de straat alleen een DW A-leiding lag en geen
hemelwaterafvoerleiding. Omdat een aansluiting op het hemelwaterriool in dat geval per huis doorgetrokken
moet worden vanaf de straat, is gekozen voor een aansluiting op de droogweerafvoer in combinatie met een
terugslagklep.
Om meer inzicht te krijgen in gebeurtenis G2 wordt een gebeurtenisboom opgesteld. Een gebeurtenisboom laat
alle mogelijke gevolgen zien, waar een foutenboom slechts één gevolg, de topgebeurtcnis. kent. In bijlage 6.10 is
de gebeurtenisboom opgenomen. De gevolgen zijn onderverdeeld in:

•
•

•
•
•

•

Geen blootstelling
Biofilm
DWA in tank
Bacterieel vervui ld water vanaf dak
Ongefilterd hemelwater in tank
Combinaties

(Biofilm)
(DWA)
(Dak)
(Filter)

Wellicht ten overvloede wordt nog gemeld, dat er wordt uitgegaan van de huidige situatie met betrekking tot het
aansluiten van de overstort op het riool. Dat wil zeggen dat de gebeurtenisboom is opgesteld voor de nieuwe
situatie, waarbij de overstort is aangesloten op het hemelwaterriooL In de volgende paragrafen wordt gebeurtenis
G2 ook nader uitgewerkt voor de huid ige situatie.
De gebeurtenisboom leert, dat er zes categorieën zijn met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Omdat
het gevolg "geen blootstelling" uiteraard geen gevolg is en omdat het gevolg "combinaties" ook geen direct
gevolg is. kan gesteld worden dat er vier categorieën resteren. Uit figuur 6.13 kan dit ook afgeleid worden. Tak
G2 telt namelijk zeven basisgebeurtenissen en zes wegen. die leiden tot falen:

•
•

•
•
•
•

Biofilm in le iding naar wasmachine
Bacterieel vervuild water vanaf dak
Inloop hemelwater via overloop
Filter laat vuil en bladeren door
Afvoerbuis aangesloten op tankinlaat
Inloop DWA via overloop

B6
V

11
F
A .. -47
12

Omdat gebeurtenis 12 en A .. -47 hetzelfde gevolg hebben, namelijk DWA in de tank, worden deze
samengevoegd tot gebeurtenis D. Dit kan eveneens gesteld worden voor gebeurtenisFen I!. Deze leiden
namelijk allebei tot gebeurtenis H, ongefilterd hemelwater in tank. De 6 wegen, die leiden tot falen worden
daarom gereduceerd tot 4 wegen of categorieën die leiden tot blootstelling bij het wassen van de kleren. Dit zijn:
•
•
•
•

Biofilm in leiding naar wasmachine
DWA in tank
Bacterieel vervuild water vanaf dak
Ongefilterd hemelwater in tank

B6
D
V
H

6.6. Kwantificeren gebeurtenis G2
De foutenbomen zijn reeds opgesteld in paragraaf 6.5.2. In deze paragraaf wordt de waarschijnlijkheid van de
basisgebeurtenissen bepaald door het toekennen van kansverdelingen en wordt de totale faalkans van gebeurtenis
G2 berekend. De berekeningsmethode wordt in paragraaf 6.6.1 toegelicht, waarna de onzekerheid in de
basisgebeurtenissen en de faalkans van de topgebeurtenis worden behandeld in paragraaf 6.6.2. In paragraaf
6.6.3 volgt een gevoeligheidsanalyse om te analyseren welke van de basisgebeurtenissen het meest van invloed
is op het optreden van de topgebeurtenis "Blootstelling bij het wassen van de kleren".
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Vanaf deze paragraaf wordt gebeUJ1enis G2 als topgebeurtenis beschouwd in plaats van gebeurtenis T uit figuur
6.1 0. A ls in de volgende paragrafen gerefereerd wordt aan "de foutenboom", wordt hiermee tak G2 van de
totaalboom uit figuur 6.10 bedoeld. De totaalboom wordt dus niet verder uitgewerkt.

6.6.1. Doorrekenen tak G2
De belangrijkste gebeurtenis van een foutenboom is de topgebcurtcnis. Deze bevindt zich boven aan een
foutcnboom. In het geval van de gekozen tak G2, is het van belang te weten hoc groot de kans op deze
topgebeurtenis is. Dit houdt in, dat de kans op blootstelling bij het wassen van de kleren gevonden moet worden.
Deze kans is afhankelijk van de onderliggende gebeurtenissen. De onderliggende gebeurtenissen zijn weer
afhankelijk van de gebeurtenissen daaronder. Zo kan worden doorgegaan tot het niveau bereikt is van een
gebeurtenis op het laagste niveau, een basisgebeurtenis. Gebeurtenis G2 telt 7 verschillende basisgebcurtenisscn.
Ter verduidelijking worden de gebeurtenissen nogmaals opgeschreven:
Terugslagklep is niet in staat water tegen te houden
Overloop aangcsloten op OW A
Peil rioolbuis hoger dan tankpeil
Afvoerbuis aangesloten op tankinlaat
Filter laat vuil en bladeren door
Er stroomt bacterieel vervuild water vanaf het dak de tank in
Biofilm in leiding naar wasmachine

K:

0:
P:

A .. -47:
F:
V:

B6:

In feite is gebeurtenis A .. -47 geen basisgebcurtenis, maar een niet nader ontwikkelde gebeurtenis van een OFpoort met daaronder 20 verschillende basisgebeurtenissen. Aangezien de 20 onderliggende gebeurtenissen allen
foute aansl uitingen zijn, is besloten gebeurtenis A..-47 a ls een basisgebeurtenis te beschouwen.
Omdat in tak G2 slechts EN-poorten en OF-poorten voorkomen, hocven voor het bespreken van de
berekeningsmethode alleen deze twee poorten behandeld te worden. Bij een OF-poort wordt de kans op de
bovenliggende gebeurtenis berekend door de som te nemen van de kansen van de onderliggende gebeurtenissen.
Voor EN-poorten geldt, dat de kans op de bovenliggende gebeurtenis gelijk is aan het product van de kansen van
de onderliggende gebeurtenissen. Deze regels gelden als de gebeurtenissen als onafhankelijk van elkaar
beschouwd kunnen worden. Voor de berekening van gebeurtenis G2 wordt onafhankelijkheid aangenomen,
omdat de correlatie tussen de basisgebeurtenissen onbekend is.
Foutenbomen worden doorgerekend door het toepassen van een aantal rekenregels. Deze rekenregels zijn als
volgt [Bedford, T., Cooke, R., 2001]:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P(X)
P(X)
P(X)
P(X)
P(X)
P(X)
P(X)
P(X)

* P(Y) = P(Y) * P(X)
+ P(Y) = P(Y) + P(X)
* (P(Y) * P(Z)) = (P(X) * P(Y)) * P(Z)
+ (P(Y) + P(Z)) = (P(X) + P(Y)) + P(Z)
* (P(Y) + P(Z)) = P(X) * P(Y) + P(X) * P(Z)

* P(X) = P(X)
+ P(X) = P(X)
+ P(X) * P(Y) = P(X)

waarbij:
P(X)
P(Y)
P(Z)

kans op gebeurtenis X
kans op gebeurtenis Y
kans op gebeurtenis Z

Hierbij stellen X, Y en Zonafhankelijke basisgebeurtenissen voor. Om de rekenregels te verduidelijken, worden
regel 6 en regel 7 hier kort toegel icht. Regel 6 stelt de kans voor, dat gebeurtenis X èn gebeurtenis X optreden.
Uiteraard levert dit niets meer op dan de kans op enkel gebeurtenis X. Regel 7 stelt de kans voor, dat gebeurtenis
X àf gebeurtenis X optreedt. Hier geldt uiteraard ook dat slechts de kans op gebeurtenis X resteert.
Het uitwerken van tak G2 van de foutenboom levert vergelijking 6.l.a op. Op deze vergelijking zijn de
rekenregels nog niet toegepast.
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P(G2)

[6.1 a]

P(B6) + P(W)
P(B6) + P(H) + P(V) P(D)
P(B6) + P(ll) + P(F) + P(V) + P(A .. -47) + P(l2)
P(B6) + P(K)·P(P) -'- P(F) + P(V) + P(A .. -47) + P(O)·P(K)·P(P)

Toepassing van de rekenregels op vergelijking [6.l.a]. laat zien, dat de term P(O)·P(K)·P(P) komt te vervallen.
De kans op blootstelling bij het wassen van de kleren wordt dan gegeven door vcrgelijking [6.l.b].

P(G2)

[6.l.b]

P(B6) + P(K)·P(P) + P(F) + P(V) + P(A .. -47)

Omdat het wellicht Hccmd lijkt, dat de term P(O)·P(K)·P(P) komt te vervallen, wordt hier met behulp van een
Vcnn-diagram uitleg gegeven. In feite wordt hier een uitleg gegeven van rekenregel 8: P(X) P(X) * P(Y) =
P(X)
De termen P(K)·P(P) + P(O)·P(K)·P(P) worden weergegeven door:
P(K)·P(P) + P(O)·P(K)·P(P)

=>

P(OnKnP) u P(KnP)

Een plusteken wordt vervangen door een u-symbool (OF) en een vermenigvuldigingsteken door een n-symbool
(EN). In de foutenboom zijn deze gebeurtenissen dan ook op deze manier onder een OF-poon en onder een ENpoon terug te vinden. Aangezien altijd geldt [Bedford. T .. l997]:

= P(A) + P(B)

[6.2]

P(AuB)

P(AnB), geldt hier:

(6.3]

P(OnKnP) u P(KnP) = P (OnKnP) + P(KnP) - P( (OnKnP) n P(KnP))

Omdat voor de laatste term uit vergelijking [6.3] ge ldt:
[6.4]

P( (OnKnP) n P(KnP)) = P(OnKnP) (zie Venn-diagrammen in figuren 6.11 en 6.12) geldt:

[6.5]

P(OnKnP) u P(KnP) = P(KnP)

Vergelijking [6.5] laat zien, dat de term P(O)·P(K)·P(P) in vergelijking [6.1.a] inderdaad weggelaten kan
worden, omdat deze anders dubbel wordt geteld.

p

Figuur 6.14. Venn-diagram gebeurtenissen 0, Ken P;

Het verticaal gearceerde deel is P(OnKnP);
het horizontaal gearceerde deel is P(KnP) Zie
figuur 6.15.
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P(On KnP) v P(KnP) = P(KnP)
P(On KnP) n P(KnP) = P(OnKnP)

Figuur 6.15. Vcnn-diagram:

In deze paragraaf is behandeld hoc de foutenboom doorgerekend kan worden. Voor gebeurtenis G2 is de
vergelijking gegeven in vergelijking [6.1.b]. GebeurtenisTuit de totale foutenboom is ook doorgerekend. Deze
vcrgelijking is opgenomen in bijlage 6.1l.ln deze bijlage zijn de vcrgelijkingen reeds gereduceerd na toepassing
van de rekemegels.

6.6.2. Onzekerheid in gebeurtenis G2.
Het doel van deze paragraaf is het vinden van een kansvcrdeling voor de topgebeurtenis, teneinde de
onzekerheid in deze gebeurtenis weer te geven. Dit wordt uitgevoerd door het toekennen van kansverdelingen
aan de basisgebeurtenissen. Via vergelijking [6.l.b] kan dan de kansverdeling van gebeurtenis G2 berekend
worden. Er is gekozen voor het gebruik van driehoeksverdelingen om de onzekerheid in de 7
basisgebeurtenissen weer te geven. Een driehoeksverdeling is een verdeling, die wordt aangenomen op basis van
drie schattingen. Deze drie schattingen zijn achtereenvolgens een optimistische schatting, een meest reële
schatting en een pessimistische schatting. Indien deze drie schattingen gemaakt zijn, kan een
kansdichtheidsfunctie opgesteld worden. In figuur 6.16. is een voorbeeld van de kansdichtheidsfunctie van een
driehoeksverdeling gegeven.

f(x)
Standaard deviatie cr, 2 (X)= 1/ 18 * ( a 2 + b 2 + c 2 - ab- ac - bc)
Gemiddelde IJ-, (X)= 1/3 *(a + b + c)
2*(c-ar

1

a

x

b

Figuur 6.16. Kansdichthcidsfunctie bij een driehoeksverdeling

Het voordeel van een driehoeksverdeling is de eenvoud van de verdeling. Er zijn slechts drie waarden nodig om
de kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie op te stellen. Bovendien werkt een driehoeksverdeling in veel
gevallen even nauwkeurig als andere gecompliceerde verdelingen [McCrimmon, K.R. , Ryavec, C.A., 1964). Het
nadeel is, dat de kans op waarden boven het maximum of onder het minimum nul is. Bij andere verdelingen
zoals de normale verdeling is dit wel mogelijk. Extreme waarden hebben bij een normale verdeling een geringe
kans en worden meegenomen in de analyse, terwijl dit bij een driehoeksverdeling niet het geval is.
Om reële waarden te vinden van de pessimistische, meest reële en optimistische schatting voor elk van de zeven
basisgebeurtcnissen, is besloten deskundigen te raadplegen. De geraadpleegde experts zijn de leden van de
afstudeercommissie aangevuld met Ir. J. Vreeburg (TU Delft), deskundige op het gebied van biofilm in
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waterleidingen. Na overleg met Ir. J. Vreeburg is besloten. dat de bijdrage van de biofilm (86) ,·emaarloosd kan
worden. waardoor gebeurtenis 86 niet wordt meegenomen in de risicoanalyse.
Zoals reeds was opgemerkt in paragraaf6.3.4 zijn de bacteriën. die de biofilm \Ormen. afhankelijk van wat er
zich aan \ erontreiniging in het water bc\ indt. Gecombineerd met de vier paden. die leiden tot blootstelling bij
het wassen van de kleren uit paragraaf 6.5.4, levert dit drie oorzaken op hoc bacteriën in de leidingen kunnen
gaan groeien en waardoor er door de biofilm blootstelling kan optreden:
•
•
•

D
V
11

DWA in tank
Bacterieel vervuild water vanaf dak
Ongefilterd hemelwater in tank

Het \ oorkomen van DW A in de tank geeft twee mogelijkheden. Dit zijn een continue stroom bij aansluiting van
een afvoerbuis op de tankinlaat (A..-47) en een wisselende stroom via de overstort. Bij een continue inloop van
DW A in de tank zal de bijdrage van vermeerdering in de biofilm zeer gering zijn, omdat de initiële besmetting al
zo groot is. Hierdoor kan dit pad verwaarloosd worden. Bij de mogelijkheid van DWA in de tank Yia de owrstort
kan gesteld worden, dat het alleen op lange termijn enig effect kan hebben. Maar omdat een biofilm evenwicht
pas na drie tot vier maanden ingesteld is en verwacht wordt dat het instromen van DW A via de overstort bij een
falende terugslagklep binnen die periode reeds is opgetreden, geldt ook hier dat de bijdrage via de biofilm erg
gering is ten opzichte van de initiële besmetting. waardoor deze eveneens verwaarloosd kan worden.
Voor blootstelling door de biofilm via gebeurtenis V geldt hetzelfde als via DWA in de tank. De bijdrage van
biofilm door vervuild hemelwater in de tank kan pas enig effect hebben op lange termijn en als de initiële
besmetting door vervuild water gering is. Directe blootstelling levert een significant grotere bijdrage aan de
blootstelling dan nagroei in de biofilm. Daarom wordt ook deze manier, waarop de biofilm gevaar voor de
volksgezondheid kan opleveren buiten beschouwing gelaten. Bij gebeurtenis H zijn er twee manieren. die leiden
tot een situatie met ongcfilterd hemelwater in de tank, namelijk via de overstort en via het falen van het filter.
Indien het filter faalt, stroomt er bij regen continueongefilterd hemelwater de tank in. Dit levert een grotere
bijdrage dan de groei in de biofilm. Slechts op lange termijn in een periode van langdurige droogte kan dit
eventueel wel invloed hebben, maar op korte termijn is de directe blootstelling wederom maatgevend. Dit geldt
voor zowel de weg via de overstort als de weg via het kapotte filter.
Samengevat geldt, dat gebeurtenis B6 afhankelijk is van de gebeurtenissen D, V en H. De kans op pathogeoen in
de biofilm wordt echter verwaarloosbaar geacht, omdat directe besmetting in principe altijd het meeste gevaar
oplevert ten opzic hte van de vermeerdering in de biofi lm. Het gevaar van de biofilm vloeit voort uit een eerder
opgetreden faalmechanisme. Omdat dit gevaar ten opzichte van het eerder opgetreden faalmechanisme
verwaarloosd kan worden. hoeft de biofilm niet meegenomen te worden in de risicoanalyse. In vcrgelijking 6.1.b
kan de term B6 daarom weggelaten worden en worden de drie waarden van de driehoeksverdeling van
gebeurtenis 86 op 0 gesteld, waardoor deze gebeurtenis geen bijdrage meer levert aan de topgebeurtenis.
Voor de andere zes basisgebeurtenissen bleken de experts alleen in staat aan het vervuild water van het dak een
volledige driehoeksverdeling toe te kennen. Deze schatting was I ,0 * 10·3 , I ,0 * 10"2 en 5,0 * I o· 2. Voor de meest
reële schatting houdt dit in, dat vcrwacht wordt. dat het afstromen van bacterieel vervuild water van het dak
gedurende I% van de tijd van het jaar plaatsvindt. Om te rekenen. moeten de dimensies van de kansen consistent
zijn. Dit houdt in dat alle driehoeksverdelingen uitgedrukt moeten worden in dezelfde eenheid. De eenheid,
waarin de kansen worden uitgedrukt, is dus het percentage van de tijd, dat een gebeurtenis optreedt in een jaar.
Het betreft hier een kans per huis.
Voor de gebeurtenis V is de expertschatting aangenomen. Omdat het inschakelen van experts voor de andere
basisgebeurtenissen geen complete driehoeksverdelingen oplevert, is getracht deze te bepalen door middel van
logische redenatie. Dit levert weliswaar een aantal waarden op, die niet goed onderbouwd kunnen worden, maar
het geeft uiteindelijk toch een indicatie van de kansvcrdeling van de topgebeurtenis. Voor het optreden van een
foute aansluiting, zoals bij basisgebeurtenissen A..-47 en 0, kan de schatting onderbouwd worden op grond van
het onderzoek van Hydron Midden-Nederland uit paragraaf 4.2.2. Voor de overige basisgebeurtenissen P, Ken F
kon dit niet, vanwege het gebrek aan informatie over de faalmogelijkheden.
Teneinde waarden toe te kennen aan de resterende basisgebeurtenissen, is in drie categorieën onderscheid
gemaakt tussen basisgebeurtenissen die weinig, gemiddeld en vaak optreden (zie tabel 6.4). Van de
gebeurtenissen F, A.. -47 en 0 wordt verwacht, dat ze weinig voorkomen in vergelijking met de andere
gebeurtenissen. Een foute aansluiting zal minder vaak voorkomen dan de gebeurtenis "Terugslagklep is niet in
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staat water tegen te houden''. De gebeurtenis K wordt ingedeeld in de categorie gemiddeld. Vcrwacht wordt. dat
deze vaker optreedt dan een foute aansluiting. maar minder vaak in vcrgelijking met gebeurtenis P. Voor
gebeurtenis P rest dan ten slotte de categorie vaak.
De volgende stap is het toekennen van waarden voor de driehoeksverdelingen aan de drie categorieën. Voor de
foute aansluitingen uit categorie weinig, kan de meest reële schatting worden gebaseerd op de
onderzoeksresultaten van Hydron Midden Nederland. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er 5 foute
3
aansluitingen op 4353 gerealiseerde woningen voorkwamen. oftewel ongeveer 1.0 * 10- . Navraag bij experts
leverde een meest reële schatting op van I procent foute aansluitingen bij de aanleg en een percentage van 5%
foute aansluitingen op het moment dat het systeem I 0 jaar in werking is. Deze toename is te verklaren door het
werk va n doe het zelvers, of installateurs. In de loop van de tijd kan het percentage foute aansluitingen alleen
maar toenemen door reparatiewerkzaamheden en uitbreidingswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aanleggen
van een extra waterleiding. Als de schatting van de experts en de waarde uit het rapport worden gemiddeld.
levert dit een meest reële schatting op van 5.0 * 10-3 . Indien wordt uitgegaan dat een foute aansluiting pas I jaar
3
na oplevering wordt ontdekt, heeft e lk huis een kans van 5.0 * I o· op het voorkomen van een foute aansluiting.
2
De optimistische en pessimistische schattingen worden respectievelijk I ,0 * 10-5 en 5,0 * 10- . Deze kansen
geven het percentage van de tijd van het jaar weer, waarin de afvoerbuis aangesloten is op de tankinlaat of de
overloop aangesloten is op de OW A-buis. De gebeurtenis ''filter laat vuil en bladeren door" uit categorie weinig
krijgt dezelfde drichoeksverdeling. Deze waarde houdt in hoeveel procent van de tijd van het jaar het filter vuil
en bladeren doorlaat.
Aan de categorie gemiddeld kan voor de meest reële schatting een waarde worden gegeven van I ,0 * I o·~. Dit is,
na middeling, de kans volgens experts, gegeven dat een temgslagklep faalt oftewel hoeveel procent van de tijd
van het jaar de klep niet instaat is water tegen te houden. De optimistische en pessimistische schattingen bij deze
categorie worden I ,0 * 10·5 en I ,0 * 10- 1•
Verwacht wordt, dat gebeurtenisPeen aantal maal per jaar optreedt. Echter het percentage van de tijd van een
jaar dat het peil in de rioolbui s hoger is dan het peil in de tank is hier van belang. Geschat wordt dat de meest
4
2
reële schatting ongeveer I% bedraagt met optimistische en pessimistische waarden van I ,0 * I o· en 5,0 * Io· .
Tabel 6.3 geeft de schattingen weer per categorie. Tabel 6.4 geeft de waarden van de driehoeksverdelingen weer,
waar de berekening mee uitgevoerd wordt. Hier is ook te zien in welke categorie een basisgebeurtenis is
ingedeeld.
" hoe ksver dl"
Ta bi63W
e
aard en d ne
e mgcn voor -' categoneën
Optimistische
1,0 * 10-) I jaar
Weinig
I ,0 * Jo-- I jaar
Gemiddeld
I ,0 * JO-~ I jaar
Vaak

Meest reële
5.0 * I o-3 I jaar
I ,0 * 10·- I jaar
I ,0 * 10·- I jaar

Pessimistische
5,0 * 10·- I jaar
I ,0 * JO- I jaar
5,0 * JO-- I jaar

Opvallend in tabel 6.3 is, dat categorie vaak niet de hoogste waarden heeft. Dit is te verklaren door het feit dat
gebeurtenis P meerdere keren kan optreden met een korte tijdsduur, terwijl als een van de andere gebeurtenissen
optreedt, deze blijft falen totdat er door de beheerder ingegrepen wordt en de oorspronkelijke situatie wordt
hersteld. Indien gebeurtenissenPof V falen, herstelt de oorspronkelijke situatie zich vanzelf, terwijl bij de
andere gebeurtenissen dit niet het geval is. De duur van falen per opgetreden gebeurtenis is bij Pen V veellager
dan bij de overige gebeurtenissen. Bij gebeurtenissen 0, K, A en Fis er altijd een geruime periode vcrstreken
alvorens de fout ontdekt wordt. Tabel 6.4 geeft de driehoeksverdelingen voor alle basisgebeurtenissen.

. beurtemssen
Tbl64W
ne oe ksverde rmgen voor de bastsge
a e .. aard en d"h
Kansen in% van de tijd per jaar per huis
Gebeurtenis
Categorie
Optimistische
Meest reële
Pessimistische
I ,0 * JO-)
1,0 * 10·1,0 *JO"
Gemiddeld
K
1,0 *JO-)
5,0 * JO-J
5,0 * 10-Weinig
0
p
I ,0 * JO-5,0* 1o·1,0 * 10""
Vaak
5,0 * JO-j
I ,0 * JO-)
5,0* 1o·A .. -47
Weinig
1,0 *JO·)
5,0 * 10-j
5.0 * JO"•
F
Weinig
5,0 * 10-1,0 *JO"I ,0 * J0-3
V
ExQ_ert
Nu de waarden van de driehoeksverdelingen gekozen zijn, wordt gestart met het opstellen van de kansverdeling
van de topgebeurtenis. Hiertoe is een computerprogramma gebmikt, dat gebaseerd is op Monte Carlo simulatie.
Het programma trekt uit de kansverdelingsfuncties van elk van de 7 basisgebeurtenissen random een waarde en
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vult deze in vergelijking [6. 1.b.] in. De kansvcrdelingsfunctie wordt verkregen uit de kansdiehthcidsfunctie. door
deze te integreren. Om een indruk te krijgen van de vorm van een kansvcrdcl ingsfunct ic van een
driehoeksverdeling is een voorbeeld van een random trekking uit een kansvcrdelingsfunctie opgenomen in figuur
6.17.

F,(X)

~ f f(x) dx

, <a

·F,(x)-0

a~'~

b

: F,( x) =

b~x~c

: F,(x)-

--------------(a b) (a c)

F(x)
(b-a)
(c - a)

x> c

-x (x- 2c) + b • (b- 2c)

------- +
(a

c) • (b- c)

: F,(:-.)

1,0

x
Figuur 6.17. Random trekking uit een de kansverdc lingsfunctie van een driehoeksverdeling

Voor de Monte Carlo simulatie worden random waarden getrokken uit elk van de 7 kansverdelingen. Deze
waarden worden ingevuld in vcrgelijking [6.1.b.) (P(G2) = P(B6) + P(K)·P(P) + P(F) + P(V) + P(A .. -47) ). Dit
levert een waarde op van een kans voor het optreden van de topgebeurtenis. Als deze procedure ve le malen
herhaald wordt, levert dit een reeks punten op, die in een histogram weergegeven worden. Dit histogra m
weerspiegelt de vorm van de kansdichtheidsfunctic van de topgebeurtenis. Gekozen is om de procedure I 000
maal te herhalen, zodat het histogram opgemaakt kan worden uit een dataset van 1000 waarden. Het histogra m is
opgenomen in figuur 6.18. Figuur 6.19 geeft een grafiek met het verloop van het gemiddelde en de
standaarddeviatie uitgezet tegen het aantal trekkingen. In deze grafiek is te z ien dat de standaarddeviatie en het
gemidde lde stabiel blijven naarmate er meer trekkingen gedaan worden. De keuze voor I 000 tre kkingen blijft
toch gehandhaafd om extra zekerheid te krijgen.
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Figuur 6.1 9. Stabiliteit standaarddeviatie en gemiddelde

Uit het histogram wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaald om een indicatie te krijgen hoc groot de
kans op blootstelling bij het wassen van de kleren is. Het gemiddelde is 0,059 en de standaard deviatie is 0 ,02.
Dit houdt in, dat de kans op blootstelling bij het wassen van de kleren voor één huis in het Stevinhof ongeveer
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6°'o bedraagt. Omdat een rij huizen in het Stevinhof gekozen is als schaalniveau voor de risicoanalysc, moet de
kans voor één huis worden doorgekoppeld naar de kans voor een rij van 14 huizen. De kans op tenminste I x
blootstelling bij de 14 huizen moet dan worden berekend. Dit is gelijk aan één min de kans dat er bij de 14
huizen geen blootstelling optreedt. In formulevorm wordt dit:
[6.6]

14

I - P(Geen blootstelling bij I hu is) = I - ( 1- P(Blootstclling bij I huis))

14

De kans per jaar. dat er in het rijtje van 14 huizen in het Stevinhoften minste I x blootstelling optreedt is 57°o.
Dit hoeft echter niet in te houden, dat personen last ondervinden of ziek worden. Het geeft alleen de kans weer
dat er vervuild water in de tank stroomt waarmee gewassen wordt. In paragraaf 6.7 wordt in een voorbeeld de
kans uitgewerkt dat personen ziek worden.
Ten slotte wordt een indicatie gegeven van de kans op blootstelling na een periode van I 0 jaar na aanleg. Dit
wordt uitgevoerd om te analyseren in hocverre de kans op blootstelling toeneemt als de kans op een foute
aansluiting toeneemt. In dit geval is de driehoeksverdeling voor de gebeurtenissen met een foute aansluiting
aangepast. De meest reële waarde wordt gekozen op 5° o en de pessimistische waarde op I 0%. Vcrvolgens is een
nieuwe simul atie uitgevoerd. Na het runnen van de simul atie blijkt de kans op de topgebeurtenis tot 9,0% te z ij n
toegenomen.
In feite is het uitrekenen van een situatie. waarbij de kans op een van de basisgebeurtenissen verandert niets
anders dan het analyseren van de gevoeligheid van de topgebeurtenis voor die basisgebeurtcnis. In paragraaf
6.6.3 wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor alle basisgcbcurtenissen.

6.6.3. Gevoeligheidsanalyse
Om te analyseren welke basisgebeurtenis de meeste invloed uitoefent op de topgebcurtcnis, is een
gevoelighcidsanalyse uitgevoerd. Een gevocligheidsanalysc kan worden uitgevoerd door de waarden van de
kansen van de basisgebeurtenissen te variëren en de invloed die deze variatie heeft op de kans van de
topgebeurtenis te bepalen. Als bekend is welke basisgebeurtenis de meeste invloed heeft op de topgebeurtenis, is
ook bekend op welke plek in de boom het meest effectief kan worden ingegrepen om de kans op falen te
minimaliseren. Hierbij moet in beschouwing worden genomen, dat een fout door menselijk handelen niet is te
vermijden en een technische fout wel verkleind kan worden door innovatie.
De gevolgen van menselijk falen kunnen wel beperkt gehoud en worden door het uitvoeren van extra inspeetics
voor oplevering van een project. In Leidsche Rijn in Utrecht worden alle huishoudwateraansluitingen en
drinkwateraansluitingen gecontroleerd voor oplevering om een extra zekerheid in te bouwen, dat er geen
woningen met foute aansluitingen worden opgeleverd. Een groot nadeel van deze inspectie is dat het extra kosten
met zich meebrengt, waardoor het voordeel van het toepassen van huishoudwater op financieel vlak misschien
wel tenietgedaan wordt.
Om de gcvoelighcidsanalysc uit te voeren zijn de parameters gevarieerd volgens de driehoeksverdclingen. Ten
eerste is de standaard uitkomst gegeven van de kans op gebeurtenis G2 voor een situatie, waarin voor alle
basisgebeurtenissen de meeste reële waarde is gekozen. Vervolgens worden per parameter twee situaties
berekend, waarin in plaats van de meeste reële schatting de optimistische en de pessimistische schatting worden
gekozen. Als voor één parameter een pessimistische of optimistische waarde wordt ingevuld, moet voor de
andere parameters de meest reële waarde worden ingevuld. Op deze manier worden naast de standaard situatie
12 andere situaties nagebootst, waaruit de gevoeligheid van variatie in een basisgebeurtenis kan worden bepaald.
Vervolgens is een maat voor de gevoeligheid berekend door per basisgebeurtenis de uitkomst van vcrgelijking
[6.7] te bepalen. De gebruikte waarden zijn opgenomen in tabel 6.5. In de laatste kolom van deze tabel is de
variatic in de topgebeurtenis ten gevolge van variatie in een basisgebeurtenis gedeeld door de hoeveelheid
variatie. Dit komt overeen met een benadering voor de partiële afgeleiden en is een maat voor de gevoeligheid
van de topgebeurtenissen ten opzichte van de basisgebeurtenissen.
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Kans op G2 met optimistische waarde - Kans op G2 met pessimistische waarde

óP

pessimistische waarde - optimistische waarde

ÓX

[6.7] Gewogen waarde=

a c .). anatJe parameters voor gevoc ,.1g1hCI"d sanalysc
Variatic in parameter
Parameters meest
Geen variatie
reële waarden
K: Terugslagklep is niet in staat water tegen K optimistisch
te houden
K pessimistisch
0 optimistisch
0: Overloop aangesloten op DW A
0 pessimistisch
P optimistisch
P: Peil rioolbuis hoger dan tankpeil
P pessimistisch
A .. -47 optimistisch
A .. -47: Afvoerbuis aangcsloten op tankinlaat
A..-4 7 pessimistisch
F optimistisch
F: Filter laat vuil en bladeren door
F pessimistisch
V: Er stroomt bacterieel vervuild water
V optimistisch
vanaf het dak de tank in
V pessimistisch

I ,0
I ,0
1,0
5,0
I ,0
5,0
I ,0
5,0
1,0
5,0
1.0
5,0

* 10·'
* J0"1
* 10·'
* JO""
* J0-4
* J0" 2
* 10·'
* 10"1
* JO"'
* 10"2

* JO-j
* JO""

Uitkomst G2
0,020

Gewogen

0,020
0,021
0.020
0,020
0,020
0,021
0,015
0,065
0,015
0,065
0,011
0,060

0,01
0,00
0,01
1,00
1.00
1,00

Na variatie van de basisgebeurtenissen blijkt de kans op blootstelling bij het wassen van kleren totaal ongevoelig
te zijn voor variatie in 0 en zeer licht gevoelig te zijn voorKen P. Variatie in de kansen op gebeurtenissen A..47, V en F laat zien, dat deze gevoelig zijn. Dat 0 totaal ongevoelig is, was te verwachten omdat 0 niet in
vergelijking [6.l.b] opgenomen is. Dat gebeurtenissenKen Pongevoelig zijn, is te verwachten, omdat ze in de
foutenboom onder een EN-poort staan. De andere gebeurtenissen staan onder een OF-poort.
Er kan dus geconcludeerd worden, dat er het beste ingegrepen kan worden bij de gebeurtenissen A .. -47, V en F.
Aangezien alleen gebeurtenis A.. -47 een menselijke fout betreft en gebeurtenis V voornamelijk optreedt door
vogels op het dak, kan de kans op de topgebeurtenis alleen bij het technisch falen van een filter effectief worden
beïnvloed. Een menselijke fout is niet te voorkomen, een technische fout kan worden voorkomen door innovatie.
De kans op een menselijke fout is wel te beïnvloeden door extra controles uit te voeren voordat het systeem
wordt opgeleverd, maar dit brengt veel extra kosten met zich mee.
Verder kan gesteld worden dat de meest gevoelige parameter als eerste in aanmerking komt voor
vervolgonderzoek om in deze parameter de onzekerheid te verkleinen. Indien de onzekerheid wordt verkleind,
neemt de onzekerheid in de topgebeurtenis na het vervolgonderzoek ook af. In dit geval zijn de meest gevoelige
parameters A .. -47 en F.
Opvallend is, dat de simulatie een gemiddelde kans van 5,9% oplevert, terwijl het invullen van de meest reële
waarden van de driehoeksverdelingen in vergelijking [6.l.b] slechts een waarde van 2,0% oplevert. De
verwachting was, dat het ongeveer gelijke waarden opleverde. Het verschil is te verklaren door het feit dat bij
alle driehoeksverdelingen het zwaartepunt van de kansdichtheid (de verwachtingswaarde) zich rechts van de
meest reële waarde bevindt, waardoor er veel meer waarden aan de kant van de pessimistische schatting worden
getrokken dan aan de kant van de optimistische schatting. De meest reële waarde ligt zeer dicht bij de
optimistische waarde, waardoor er als het ware een rechthoekige driehoek als verdeling ontstaat. De
optimistische waarde is wel kleiner te kiezen, maar dit heeft zeer weinig invloed, omdat dit het zwaartepunt van
de kansdichtheid nauwelijks naar de meest reële waarde doet verschuiven, zelfs als de optimistische waarde op
0% wordt gekozen. Geconcludeerd kan worden, dat door de keuze voor driehoeksverdelingen de kans op het
optreden van de topgebeurtenis wordt overschat ten opzichte van een berekening met de meest reële waarden.
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6.7. Bacteriën en virussen en ziekten
In deze paragraaf wordt besproken welke bacteriën en virussen kunnen voorkomen bij het optreden van
blootstelling bij het wassen Yan de kleren. Oe manier, waarop infectie optreedt. wordt behandeld en de gevolgen,
die personen hierdoor onden inden, worden besproken. Ten slotte wordt in een\ OOrbeeld uitgewerkt hoc groot
de kans is voor het oplopen van een ziekte.

6. 7.I. Bacteriën en virussen
Het optreden van blootstelling hoeft niet direct nadelige gevolgen te hebben voor de gebruikers. Er moet eerst
infectie optreden. ahorens het gevaar voor de gezondheid zich kan uiten in het ziek worden van een persoon.
Infectie kan worden omschreven als de reactie van een levend organisme op het binnendringen en
vermenigvuldigen van (micro-)organismen in of op weefsels. Infectie door een pathogeen impliceert ziekte.
Besmetting impliceert dat niet. Besmetting is contaminatie: infectie is contaminatie gevolgd door binnendringing
in het lichaam (invasie) [Bol, P., 1997]. Indien een persoon ziek wordt, kan dit bij ernstige complicaties
resulteren in sterfte. In figuur 6.20 is het gevolgenschema bij blootstelling weergegeven.

Blootstelling

.....

Infectie

....

Ziekte

.....

Overlijden

Figuur 6.20. Gevolgenschema bij blootstelling [Puts, A.G.H., 2002]

Er zijn drie categorieën die leiden tot blootstelling bij het wassen van de kleren:
•
•
•

0

DWA in tank
Bacterieel vervuild water van dak
Ongefilterd hemelwater in tank

V
H

Per categorie wordt besproken welke bacteriën en virussen een rol kunnen spelen, wat voor gevaar de bacterie of
virus inhoudt en wat een eventueel beperkende factor is voor het overleven van de pathogeen. Ook wordt de kans
op infectie en sterfte berekend door blootstelling aan de gekozen bacterie (of het virus).

•

0

DWA in tank

Indien er rioolwater in de tank stroomt, worden de kleren gewassen met fecaal verontreinigd water uit onder
meer het toilet. Hiervoor worden dezelfde bacteriën en virussen opgesomd, die voorkomen in rioolwater in
het algemeen. Hieronder vallen bacteriën zoals Escherichia co/i (E.coli), salmonella en campylobacter. De
laatste twee soorten kunnen via de gootsteenafvoer in de hemelwatertank afstromen als er bijvoorbeeld kip
wordt bereid in de keuken. Virussen die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld het hepatitis A virus
(HAV), het poliovirus (PV) en verschillende enterovirussen, waaronder het Norwalkvirus en het echovirus.

•

Bacterieel vervuild water van dak

V

De bacteriën, maar ook eventueel virussen, in deze categorie komen voornamelijk voor in fecale
verontreinigingen van dierlijke oorsprong. Het afspoelen van vogelpoep van het dak in de tank is hier de
voornaamste oorzaak van. In Engeland bemerkte men in de jaren zeventig, dat sommige
drinkwaterreservoirs forse kiemgetallen aan salmonella bevatten [Luechtefeld, N.A., Blaser, M.J., Reller,
L.B., Wang, W.L., 1980]. Dit werd veroorzaakt door meeuwen. Meeuwen waren oorspronkelijk alleen bij
de kust te vinden, maar zijn geleidelijk landinwaarts getrokken. Indien er vuilstortplaatsen in de nabijheid
aanwezig waren, was salmonellacontaminatie eerder regel dan uitzondering. Meeuwen verblijven graag op
vuilstortplaatsen om er voedsel te vinden. Door het afdekken van de drink waterreservoirs, het verjagen van
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mecmven en het uiteen plaatsen van reservoirs en vuilstorten werd verdere contaminatie voorkomen. Het is
dus zeer aannemelijk. dat er salmonella in het afstromende hemelwater terecht komt. als er meeuwen en
ander gevogelte op het dak komen of er overheen vliegen. Andere bacteriën zijn bijvoorbeeld entcrokokkcn,
campylobactcr en E.coli (0 157). Type 0157 is de gevaarlijkste vorm van de E.coli bacterie.

•

H

Ongefilterd hemelwater in tank

Organisch materiaal. zoals bladeren en afgewaaide takken, die in de tank komen door het falen van het filter
of via de overstort. produceren organisch zuur. Dit zuur kan de tank en het filter aantasten, waardoor de
werking verslechtert . Bovendien kunnen er allerlei rottingsbacteriën in het water komen, zoals proteus en
pscudomonas.

Omdat het onmogelijk is alle relevante bacteriën en virussen te behandelen. wordt er één gekozen en uitgewerkt.
Na de inventarisatie in deze paragraaf is gekozen voor het uitwerken van een voorbeeld. waarin de kans wordt
berekend op infectie door salmonella. In paragraaf 6.7 .2 wordt de infectieroute behandeld en in paragraaf 6. 7.3
wordt het voorbeeld uitgewerkt.

6. 7.2. Infectieroute
De infectieroute is de weg die leidt tot infectie. Het is de manier, waarop personen geïnfecteerd worden bij het
wassen van de kleren met (vervuild) huishoudwatcr. Na infectie kan ziekte volgen. Een bekende ziekte is gastraenteritis (buikgriep). Deze ziekte uit zich in darmklachten zoals diarree en kan het gevolg zijn van een
salmonellainfectie [Bol. P .. 1997]. Figuur 6.20 laat zien dat infectie alleen kan optreden na blootstelling. Er moet
dus contact geweest zijn met verontreinigd water via de huid of de slijmvliezen; er moet water zijn
geconsumeerd of er moet verneveld water ingeademd zijn. Consumptie van water bij het gebruik van de
wasmachine is uitgesloten; contact en inademing zijn eventueel wel relevant.
De mogelijke infectieroutes vanuit het wasgoed worden als volgt ingedeeld:
•

Via de huid:
Sommige organismen kunnen de huid binnendringen. Dit wordt aangeduid met de term percutaan, wat
"door de huid" betekent. Ook via beschadigde huid kunnen organismen het lichaam binnendringen.

•

Via de lucht:
Een infectie via de lucht kan plaats vinden door inademing van aërosolen uit het natte wasgoed.

•

Via stof:
De laatste mogelijkheid betreft het optreden van infectie via stofvan droog wasgoed. Dit kan enerzijds
plaatsvinden door stof, dat uit het wasgoed via de lucht in de mond en neus terecht komt en anderzijds via
besmette handen of voorwerpen (fomites). In geval van besmette handen bestaat de mogelijkheid dat
etenswaar wordt aangeraakt of dat de mond wordt aangeraakt met de besmette handen.

Er is een geval bekend uit de literatuur van een abortus door Chlamydia psittaci (EAE-stam), waarbij een vrouw
van een schapenhouder de besmette overall van haar man in de wasmachine had gestopt. Door het aanraken van
het wasgoed is ze besmet geraakt. In de loop van de dag heeft ze waarschijnlijk met haar besmette hand haar
mond aangeraakt, waardoor besmette stof van de overall in haar mond terecht is gekomen. De andere
mogelijkheid is, dat ze besmet stof van de overall in haar neus of mond had gekregen tijdens het vullen van de
wasmachine [Buxton, D.• 1986]. Dit geval illustreert, dat er bij gebruik van een hemelwatertank als in het
Stevinhof zowel gevaar kan ontstaan bij het vullen van de wasmachine als bij het leeghalen van de wasmachine.
Omdat de situatie van het vullen van de wasmachine met eventueel besmet wasgoed niet anders is dan een
situatie met een traditioneel waterstelsel, wordt alleen gekeken naar het leeghalen van de wasmachine.
Belangrijk detail bij de infectieroute is de invloed van de wasmachine en het wasproces. Door gebruik van
wasmiddelen en het eventueel wassen op hoge temperaturen is de verwachting, dat vele bacteriën en virussen de
warmte en de blootstelling aan het wasmiddel niet overleven. De kookwas is erg goed voor het decontamineren
van besmette kleding, als die met pathogerren zijn besmet. Wasmiddel is een detergent, wat wil zeggen dat het
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stoffen los maakt van het wasgoed en zwevend maakt. Het kiemgetal ,·an het gewassen goed valt normaliter
ongeveer 0,5 tot I log Jager uit dan het kiemgetal van het besmette water. Vcrwacht wordt dat wasmiddelen wat
betreft salmonella en cnterobactcriën een daling van het kiemgetal met 0.5 tot I log veroorzaken. Bij
campylobacter is zelfs een vrijwel volledig afdodend effect te verwachten.
De verwachte afname houdt echter niet in, dat de kans op blootstelling afneemt door het gebruik \an wasmiddel
en het wassen op hoge temperaturen. De invloed van de wasmachine zelf en met name het wasprogramma mag
niet uit het oog \erlorcn worden. Navraag bij verschillende wasmachinefabrikanten leert. dat elke wasmachine
na elk wasprogramma spoelt met koud water. In geval van verontreinigingen in de tank worden de kleren aan
het eind van de wasbeurt gespoeld met vervuild water, waardoor de invloed van de temperatuur en het
wasmiddel volledig teniet wordt gedaan.
Bij salmonella speelt alleen de route van het aankleven van bacteriën naar de hand (transmissie) een rol.
Afhankelijk van de vochtigheid van de hand en de vochtigheid van het wasgoed kan er rekening gehouden
worden met een transmissic ra te van ongeveer 10 tot 20% van de aan het wasgoed zittende bacteriën. Dit geldt
voor een optimale situatie. De transmissic rate van de hand naar de mond levert ongeveer een zelfde waarde van
I 0 tot 20°'o op. Indien de handen tussentijds worden gewassen met goede zeep, worden de kiemgetallen met 2 tot
3 log eenheden verlaagd, waardoor de kansen tot binnendringing in het lichaam (infectie) sterk verkleind
worden.
Bij inslikken komen de salmonella bacteriën in de maag terecht. De zuurgraad van de maag is altijd erg laag (pH
tussen I en 2). Of de salmonella bacteriën het maagzuur overleven, is afhankelijk van de omstandigheden.
Watervolumen van 50-75 mi passeren de maag bijna direct, terwijl voedsel altijd een periode in de maag
bivakkeert. Vet voedsel zoals chocola, beschermt de salmonella kiemen tegen de inwerking van het maagzuur.
Er is echter ook een infectieroute voor salmonella mogelijk via de keel. waarvoor de im Joed van het maagzuur
niet geldt.

6.7.3. Kans op infectie door salmonella
De kansverdeling voor het optreden van de topgebeurtenis "Blootstelling bij het wassen van de kleren" geeft in
feite een kansvcrdeling weer van het voorkomen van verontreinigd water in de tank. Indien er gewassen wordt
met dit verontreinigde water, treedt blootstelling op. Aangezien een verontreiniging meerdere bacteriën en
vi russen kan bevatten, kan de kansverdeling van gebeurtenis G2 niet als uitgangspunt worden genomen voor de
berekening van de kans op infectie door salmonella. De kansverdeling weerspiegelt namelijk alle mogelijke
verontreinigingen, terwijl in dit geval alleen salmonella van belang is. In dit voorbeeld wordt dus niet verder
gerekend met de kansverdeling uit paragraaf 6.6.2.
Salmonella kan in de tank voorkomen door fecale verontreiniging van dierlijke oorsprong. Hiermee wordt
vogelpoep bedoeld (gebeurtenis V). Tevens kan salmonella voorkomen in de tank via menselijke ontlasting of
via de keukenafvoer (gebeurtenis D). Salmonella kan bij het bereiden van voedsel via de gootsteen in de DWA
terecht komen. In kip en op pluimvee bevindt zich met name vaak salmonella. Bij een foute aansluiting van een
afvoerbuis op de tankinlaat of via de overstort van de tank kan het water in de tank besmet raken met salmonella.
In dit voorbeeld wordt de kans behandeld op infectie en overlijden door salmonella uit vogelpoep, dat via contact
met het besmette wasgoed het lichaam binnenkomt.
Salmonella is in staat vele maanden tot meer dan een jaar te overleven onder relatief droge omstandigheden,
zoals op het oppervlak van stenen of betonnen vloeren en muren [Berends, B., R., 1993 en Berends, B., R. ,
1998]. Het kan geruime tijd op het dak verblijven, totdat het bij een flinke regenbui in de tank afspoelt. Dit levert
een relatief grote waarschijnlijkheid op voor de aanwezigheid van salmonella in de tank, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld campylobactcr. Deze bacterie is weliswaar veel gevaarlijker, maar is tevens fragiel en sterft af bij
weinig zonlicht, zuurstof en enige uitdroging. Bovendien kan campylobacter alleen groeien in zuurstofarme
omstandigheden en dat is niet het geval op een dak. Salmonella eenheden sterven af door uitdroging en UV
straling. Salmonella is met name gevoelig voor UV straling. Op een bitumineus dak heeft salmonella echter een
grotere overlevingskans dan op een dak met dakpanne n, omdat de bitumineuze bovenlaag poreus is. De
korreltjes zand op het bitumendak beschermen de salmonellabacteriën tegen UV licht. De poreuze bovenlaag
zorgt er tevens voor, dat er minder uitdroging plaatsvindt. Hierdoor is salmonella op het dak I tot 2 weken
levensvatbaar bij een temperatuur van 20 graden Celsius.
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Als salmonella afstroomt in de tank, ontwikkelt het zich onder gunstige omstandigheden altijd. De
omstandigheden in de tank zijn redelijk gunstig voor de ontwikkeling van sal monella, omdat het water
grotendeels stil staat en de temperatuur van het water redelijk constant blijft bij een ingegraven tank. Ook is er
organisch matcriaal aanwezig. wat de groei van kiemen stimuleert. De groei in de tank vindt voornamelijk plaats
aan wand van de tank, net onder het waterniveau.

6. 7.3. /. Uitwerking Foorbeeld
Om de kans te bepalen op infectie en sterfte door salmonella uit vogelpoep bij het wassen van de kleren, zijn de
gebeurtenissen geanalyseerd, die le iden tot binnendringing van salmonella in het lichaam. Tevens zijn
vcrschillende aannames gedaan om de kans op infectie te bepalen. De aannames zijn vcrkregen door het
informeren bij personen die bekend zijn op gebieden als veterinai re volksgezondheid. salmonella en
overlevingskansen van salmonellakoloniën. Opgemerkt dient te worden. dat dit voorbeeld slechts een indicatie
geeft van de kans op salmonella infectie bij het wassen van de kleren.
Om de kans op sterfte door salmone lla in de tank te berekenen. zij n drie tussenstappen gemaakt. Ten eerste
wordt de kans op salmonella in de tank berekend als gevolg van besmet vogelpoep op het dak. Ten tweede wordt
de kans op salmonella infectie berekend als gevolg van het wassen van de kleren bij een besmette tank. Tot slot
wordt de kans berekend op infectie met complicaties enerzijds en infectie met compl icaties, dat leidt tot sterfte
anderzijds.
De gebeurtenissen, die leiden tot het besmet raken van de tank met salmonella, zijn opgenomen in tabel 6.6. De
kans op salmonella in de tank is eveneens in deze tabel opgenomen. Ten eerste is een schatting gemaakt van het
aantal vogels, dat per dag op het dak landt. Vcrvolgens zijn de kansen geschat, dat een voge l op het dak poept en
dat de vogelpoep besmet is met salmonella. De kans op salmonella afloop naar de tank bij regenval wordt gelijk
aan I gesteld, omdat wordt aangenomen, dat er van de gedeponeerde 200 CFU's (Colony Fonning Units) per
vogelpoep altijd enige CFU's salmonella afstromen in de tank. Deze aanname is gebaseerd op een exponentiële
afname van salmonella op het dak met een halfwaardetijd van 18 dagen en een afstroompercentage van I 0% per
afgelegde meter op het dak. De aanname benadrukt dat salmonella lange tijd op het dak kan verblij ven.

. dc tank'
Tbi66K
a e . . ans op sa mone lla m
Omsehrij vi ng
Aantallandingen van vogels op dak per dag
Kans p er dag d at vogcljJOept O.Q dak
Kans op pathogene salmonella in vogelpoep
Hoeveelheid gram vogelpoep

Waarde
I
0,02
0,05
2

Aantal CFU salmonella per gram vogelpoep
Aantal CFU gedeponeerd per vogelpoep
Kans op salmonella afloop naar de tank bij regenval

100
200
I

Kans per dag dat tank wordt bereikt door salmonella's
Salmonella in tank gemiddeld I x per
Dat is lx per

0,001
1000 dagen
2.74 jaar

Om de totaalkans op besmetting per wasbeurt te berekenen zijn aannames gedaan voor het aantal vrije CFU's
salmonella per ml in de tank bij kolonisatie, de spoelhoeveelheid van een wasmachine, het aantal stuks wasgoed
per wasbeurt en het hechtingspercentage van de kiemen. De hoeveelheid gehechte kiemen per stuk wasgoed kan
zodoende worden berekend. Met de kans dat kiemen de mond bereiken vanuit het wasgoed en de kans op
besmetting per kiem, kan een totaalkans per wasbeurt worden berekend. Deze bedraagt in dit geval 0,002. De
uitkomsten in tabel 6. 7 zijn berekend volgens vergelijkingen [6.8] tot en met [6. 11 ].
De totaalkans dat ten minste een kiem de mond bereikt per stuk wasgoed wordt volgens vergelijking [6.8]
berekend uit de kans dat een kiem de mond bereikt en het aantal kiemen per stuk wasgoed.
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[6.8]

P(T,)
waarin:
P(TJ
P(K~M)

H,

Totaalkans per stuk wasgoed
Kans kiem bereikt mond vanuit wasgoed
Aantal kiemen per stuk wasgoed

Vcrvolgens wordt berekend wat de kans op het bereiken van de mond door een kiem is bij het draaien van een
was. Er wordt dan berekend wat de kans is voor alle stuks wasgoed. (Zie vergelijking [6.9].)
[6.9]

P(T,)
waarin:
P(T,)
P(T,)

w

I - (I - P(TJ)\1

Totaalkans bij alle wasgoed
Totaalkans per stuk wasgoed
Aantal stuks wasgoed

De kans op besmetting per stuk wasgoed wordt berekend uit de kans op besmetting per kiem en het gemiddeld
aantal kiemen dat de mond bereikt per stuk wasgoed. Deze laatste kan worden bepaald door de hocveelheid
gehechte kiemen te vermenigvuldigen met de kans dat een kiem de mond bereikt (P(K~M)).
[ 6.1 0]

P(I,)
waarin:
P(l,)
P(lk)

K,

I - (I - P(h))

Ks

Totaalkans per stuk wasgoed op besmetting
Kans op besmetting per kiem
Gemiddeld aantal kiemen dat de mond bereikt per stuk wasgoed

De totaalkans op besmetting per wasbeurt wordt dan gegeven door vergelijking [6.11].
[6.11]

P(l")
waarin:
P(l")
P(lk)
K

Totaalkans op besmetting per wasbeurt
Kans op besmetting per kiem
Gemiddeld aantal kiemen dat de mond bereikt
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Tbi67K
a e .. ans op sa mone 11 a b esmcttmg per was bcurt a s gevo
Omschrijving
Vrij e C FU salmonella per ml in de tank bij kolonisatie tank
Spoelhoeveelheid wasmachine in liter
ln milliliter
Aantal stuks wasgoed

g

van kl eren wassen b..11 een b csmettc tan k
Waarde
I

36
36000
30

Hechtingsperce ntage kiemen per wasgoed
Hocveelheid gehechte kiemen
Aantal kiemen per stuk wasgoed

0.1
3600
120

Kans kiemen bere iken mond vanuit wasgoed
Totaalkans per stuk wasgoed
Totaalkans bij alle wasgoed

0,005
0,452
1,000

Gemiddeld aantal kiemen dat de mond bereikt ( =besmetti ng)
Gemiddeld aantal kiemen dat de mond bereikt per stuk wasgoed

18
0 ,600

Per kiem kans op infectie ( = bes metting gevolgd door klinische verschijnselen
zoals diarree)
Totaalkans op infectie per stuk wasgoed
Totaalkans op infectie per wasbeurt

0,0001
0,0001
0,002

Met de volgende stap wordt een best case, worst case en een meest waarschijnlijk scenario gekozen voor de
periode dat de tank besmet is me t salmonella. Na het kiezen van een wasfrequentie kan voor de drie scenario ' s
de kans worden berekend op minimaal één infectie en het te verwachten gemiddeld aantal infecties. Met het
gegeven dat 5% van de infecties leidt tot complicaties en het gegeven dat 5% van de infecties met complicati es
leidt tot sterfte, ontstaat ten slotte een kans op sterfte door salmonella.
Volgens vergelijking [6. 12] wordt de kans op minstens I infectie berekend uit de totaalkans op infectie per
wasbeurt en het aantal besmette wasbeurten.
[6. 12]

P(l t)

waarin:
P(lt)
P(l")
B

Kans op minstens I infectie
Totaalkans op infectie per wasbeurt
Aantal besmette wasbeurten

Tot slot geeft vcrge lijking [6.13] het gemiddeld aantal infecties weer. Uit het gemiddeld aantal infecties kan
vervolgens het aantal infecties met complicaties worden berekend en het aantal infecties met complicaties dat
leidt tot sterfte. Tabel 6.8 geeft de resultaten weer na het toekennen van waarden.
[6.13]

f gem

waann:
I gem

P(I")

B

Gemiddeld aantal infecties
Totaalkans op infectie per wasbeurt
Aantal besmette wasbeurten
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. flectle met comp.r1caues en ster tite.
Tbi68Ifl
a c . . n ccuc, m
Duur
ten minste
besmet
14 dagen

Persistentie infectie in tank
Wasfrequentie
Aantal besmette wasbeurten

6

Duur
Duur
waarschijnlijk
ten hoogste
besmet
besmet
160 dagen
900 dagen
0.4 maal per dag
360
64

Kans op minstens I infectie (=klinische salmoncllosc)
Gemiddeld aantal infecties

0,0100
0,0100

0,109
0,115

0,479
0,647

Per I 000 dagen raakt de tank I maal besmet. Dit leidt tot het volgende aantal infecties
Infectie (per I 000 dagen)
0,115
0.010
Infectie met complicaties (per I 000 dagen)
0.00050
0,00576
Infectie met complicaties en sterfte (per I 000 dagen)
0,000288
0.000025

0,647
0,03237
0,001619

Per jaar
Infectie (=klinische salmoncllose)
Infectie met complicaties
Infectie met complicaties en sterfte

0,236319
0,011816
0.000591

0,00368
0.00018
0.00001

0.04201
0,00210
0,00011

Voor grote herhalingstijden geldt dat de kans per jaar ongeveer overeenkomt met de frequentie van voorkomen.
De uitkomsten van tabel 6.8 zijn dan als volgt te interpreteren. Bij het meest waarschijnlijke scenario, een
persistentie van 160 dagen in de tank, worden er per jaar 0,042 infecties verwacht, 0.002 infecties met
complicaties en 0,000 I infecties met complicaties en sterfte. Oftewel één keer per 24 jaar treedt er per huis
infectie op, I keer per 500 jaar infectie met complicaties en I keer per I 0000 jaar infectie met complicaties en
sterfte.
Aan de berekening mag niet teveel waarde gehec ht worden vanwege de ve le schattingen die gemaakt zijn. De
essentie van deze paragraaf ligt in de manier waarop het model tot stand is gekomen en hoe de kans op infectie is
te bepalen. Indien bepaalde waarden veranderd moeten worden als er betere schattingen gevonden worden, kan
in het model direct de uitkomst gelezen worden zonder verdere berekeningen te hocven uitvoeren.

6.8. Vergelijking traditioneel watersysteem
Om het watersysteem van het Stevinhofte vergelijken met een traditioneel watcrsysteem, is in figuur 6.21 de
foutenboom voor het gebruik van de wasmachine bij een systeem zonder huishoudwater opgesteld. De
foutenboom telt slechts één basisge beurtenis en er zijn geen poorten opgenomen in de boom. Het systeem faalt
als er biofilm in de leiding naar de wasmachine groeit. Een gevaar voor de volksgezondheid kan pas ontstaan
indien er pathogenen in de biofilm groeien. Uitgaande van een gesloten leidingnet kan deze situatie a lleen
ontstaan als de bron bij de waterzuivering besmet raakt met pathogenen.

Blootstelling btJ

het wassen van
de kleren
G2

Figuur 6.21. Foutenboom bij gebruik wasmachine voor traditioneel watersysteem
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Bij vcrgelijking van de foutenbomen uit figuur 6.21 en figuur 6.13. is direct te zien. dat de foutenboom bij het
systeem van het Stcvinhof meer mogelijkheden tot tàlcn heeft dan een traditioneel systeem. Aangezien
biofi lmvorming na vcrloop van tijd in e lke drinkwaterleiding optreedt, is het twijfelachtig in hoeverre de biofilm
in een leiding naar de wasmachine gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Er zijn namelijk nog geen
incidenten bekend. waarbij er gevaar voor de gezondheid is opgetreden door biofilm in de leiding naar de
wasmachine. Bij gebruik van een hemelwatertank werd de invloed door nagroei in de biofilm zelfs
verwaarloosd. Omdat biofilm in een huishoudwaterleiding een groter risico oplevert dan biofilm in een
drinkwaterleiding, zal de kans op sterfte door biofilm in een drinkwaterleiding bij een traditioneel stelsel zeer
klein zijn.
De totale foutenboom bij een systeem zonder hemelwatertank is opgenomen in figuur 6.22. Deze figuur heeft
uiteraard ook veel minder mogelijkheden tot falen van het systeem dan het systeem van het Stcvinhof. Falen
treedt op bij het voorkomen van biofilm in een willekeurige leiding naar een tappunt Ter indicatie van het
verschil aan mogelijkheden kan er van de totale foutenboom voor het Stevinhof een afdruk worden gemaakt.
Voor deze afdruk zijn 2 vellen van AO formaat nodig. terwijl de totaalboom bij alleen water van
drinkwaterkwaliteit volstaat met slechts één vel van A4 formaat.
Een kwantitatieve vergelijking tussen de twee systemen is niet mogelijk, omdat de kans op het optreden van
blootstelling bij een traditioneel systeem helaas niet kan worden gegeven. Het vergelijken van de foutenbomen
laat echter wel zien. dat er veel meer mogelijkheden tot falen zijn bij het duurzame systeem van het Stcvinhof.
Meer mogelijkheden impliceert een hogere kans op falen. Wel kan er een verge lijking worden gemaakt met
sterftekansen door andere oorzaken. Tabel 6.9 beschrijft de kansen op sterfte bij een levensduur van 75 jaar voor
een doorsnee van gebeurtenissen. De kans op sterfte is uitgedrukt als een kans op sterfte gedurende een
levensduur van 75 jaar. De kans op sterfte door bijvoorbeeld een ongeluk thuis bedraagt I op 120 gedurende een
levensduur van 75 jaar. Hieruit is de kans per jaar op een ongeluk thuis te berekenen. namelijk I op 120 gedeeld
door 75 is I op 9000.

Tabel 6.9. Alledaagse risico's [Rabouw, F., 200 I en Wilson. R., 2000]
Kans op sterfte bij levensduur van 75 jaar
Oorzaak sterfte
I op4
Alle soorten kanker
Kanker door roken
I op 3
Auto ongeluk (bestuurder of passagier)
I op 80
I op 133
Salmonella infectie door wassen van kleren
Auto ongeluk (voetganger)
I op 400
I op 120
Ongelukken thuis
Elektrocutie
I op 3,000
Geraakt worden door een meteoriet
I op 25,000
I op 200,000
Geraakt worden door een neerstortend vliegtui g

De uitkomst van paragraaf 6. 7 geeft een kans op sterfte door salmonella infectie van I op I 0000 per jaar. Op een
levensduur van 75 jaar wordt dat een kans van I op 133. Deze uitkomst is in de tabel bijgeschreven. Belangrijk
is dat het een voorwaardelijke kans betreft, namelijk een kans is op sterfte, gegeven dat een persoon in een huis
met hemelwatertank woont. De kansen van tabel 6.9 gelden voor iedereen. De kans van I op 133 op sterfte door
salmonella geldt alleen voor bewoners van een huis met hemel watertank.
Indien een vergelijking wordt gemaakt voor het onderhoud en beheer van een traditioneel systeem en een
systeem als het Stevinhof geldt dat systemen als het Stevinhofte maken hebben met niet gekwalificeerde
beheerders. Het beheer en onderhoud liggen in handen van de bewoners, die niet vertrouwd zijn met het systeem.
Een bewoner is gewend dat alles vanzelf gaat en moet nu gaan controleren of het systeem naar behoren
functioneert en moet waar nodig onderhoud plegen. Omdat dit onderhoud door ongekwalificeerde personen
wordt uitgevoerd, neemt de kans op falen toe. Te denken valt aan het verkeerd terugplaatsen van het filter,
waardoor er ongefilterd hemelwater in de tank terecht kan komen. Traditionele systemen kennen deze problemen
niet. Bovendien is het beheer van huishoudwatersystemen moeilijker door de complexiteit van het systeem.
Tot slot wordt opgemerkt, dat systemen als het Stevinhoftegenwoordig worden aangelegd, zonder dat de kans
op fa len van deze systemen bekend is. Bij het aanleggen of verhogen van dijken bijvoorbeeld wordt exact
berekend wat de kans op overschrijding is, terwijl bij duurzame systemen met huishoudwater louter wordt
gekeken naar de milieuwinst, zonder dat de risico ' s voor de volksgezondheid bekend zijn.
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Systeem faalt
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Figuur 6.22. Totale foutenboom bij een traditioneel systeem
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7. Conclusies en aanbevelingen
Om duurzaamheid te introduceren in de waterketen worden alternatieve systemen ontwikkeld voor de aanvoer
van drink- en gebruikswater en de inzameling en transport van afvalwater. Doel van deze systemen is om met
minimale milieubelasting en zu inig gebruik van grondstoffen aan de basisbehoeften te voldoen. De
basisbehoeften zijn de levering van betrouwbaar drinkwater en de inzameling en transport van het afvalwater.
Duurzame systemen zijn complexer dan traditionele systemen. Bij een traditionele situatie is een duidelijke
scheiding aanwezig voor het afvalwater en het drinkwater; er is slechts één stelse l voor de toevoer van
drinkwater en één stelsel voor de afvoer van afvalwater. Bij duurzame systemen kunnen meerdere ste lsels
worden toegepast voor zowel de aanvoer als de afvoer. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat bewoners door een
verkeerde aansluiting ongemerkt in contact komen met afvalwater.

-

Figuur C. l .

Traditioneel en duurzaam systeem met faalmechanisme
Links: Traditioneel robuust systeem (enke lleidingstelsel) [RIZA, 2002]
Rechts: Huishoudwatersysteem (dubbelleidingstelse l) [RIZA, 2002]

De foutenbomen uit figuur C.l laten zien dat een duurzaam systeem vee l meer mogelijkheden heeft waarop
besmetting op kan treden.
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Dit afstudeeronderzoek behandelt de risico's voor de gezondheid van de bewoners bij het duurzame systeem van
het Stevinhof in Deventer. Bij elk huis in het Stevinhof wordt het regenwater dat op het dak valt in een tank
opgevangen. Na filtratie wordt dit water gebruikt voor toiletspoeling en de wasmachine. De huizen in het
Sicvinhof maken gebruik van een dubbel leidingstelsel voor de toevoer van water en een dubbel leidingnet voor
de afvoer van het afvalwater. De volgende doelen zijn in dit afstudeerproject nagestreefd:
•
•
•

Het in kaart brengen van alle mogelijke risico's voor de gezondheid van de bewoners bij gebruik
van het systeem.
Het kwantificeren van deLe gezondheidsrisico's.
l-Iet vergelijken van de risico's met de gezondheidsrisico's bij een traditioneel stelsel.

De volgende conclusies zijn getrokken:
•

Informatie omtrent foute aansluitingen is zeer schaars, mede omdat bouwbedrijven en installateurs
gemaakte fouten niet bekend willen maken.

•

Duurzame systemen zoals bij het Stevinhof worden aangelegd zonder dat de kans op falen bekend
is. Vcrgelijking met willekeurige andere systemen, zoals waterkeringen, laat de robuustheid van deLe
systemen zien; de kans op falen is wel berekend.

•

l-Iet opstellen van foutenbomen laat zien dat het systeem van het Stevinhofmeer mogelijkheden tot
falen heeft ten opzichte van een traditioneel systeem. I lierdoor neemt de kans op falen toe. Een
traditioneel systeem is robuust; er wordt alleen drinkwater gebruikt en het afvalwater wordt via één
leidingnet afgevoerd. Duurzame watersystemen daarentegen zijn kwetsbaar door het dubbele leidingnet.

•

Voor het kwantificeren van de risico's is enerzijds de kans op blootstelling bij het wassen van de
kleren (gebeurtenis G2) en anderszijds de kans op sterfte door salmonella infectie uitgewerkt. liet
uitvoeren van een Monte Carlo simu latie levert een indicatie van de kans op blootstelling op van 5,9°o
van de tijd per jaar per huis. Door het opstellen van een model is de kans op infectie met complicaties
en sterfte bij het wassen van de kleren met besmet hemelwater berekend. Dit levert een indicatie op van
I op I0000 per jaar. Dit is de kans op salmonella infectie en sterfte als gevolg van een salmonella
besmetting in de tank door kiemen uit afgespoeld vogelpoep.

•

Het vergelijken van deze kansen met de kansen bij een traditionele referentiesituatie is niet
mogelijk door het ontbreken van literatuurwaarden. liet optreden van blootstell ing bij het wassen van
de kleren met drinkwater kan alleen ontstaan door biofilm. De mogelijkheid van biofilm in
huishoudwaterleidingen is in het onder.wek echter verwaarloosd, waardoor de kans van 5,9°o te
beschouwen is als een additionele kans bij het introduceren van een tweede leidingnet met
hui shoudwater. De kans op sterfte door salmonellainfectie kan vergeleken worden met de kans op een
hui shoudelijk ongeluk met dodelijke afloop, namelijk I op 9000 per jaar.

De volgende aanbevelingen worden gedaan:
•

Omdat van de totale foutenboom slechts een klein deel uitgewerkt is, namelijk blootstelling bij het
wassen van de kleren, wordt aanbevolen andere takken uit te werken en de kans op blootstelling bij
gebruik van andere functies te kwantificeren.

•

Voor de berekening van de kans op het optreden van blootstelling bij het wassen van de kleren zijn alle
basisgebeur1enissen van de foutenboom als onafhankelijk van elkaar beschouwd. In een
nader onderzoek kan worden geanalyseerd wat de gevo lgen van afhankelijkheid in de foutenboom
zijn.

•

Ind ien de gebeurtenissen uit de foutenboom die leidt tot blootstelling bij het wassen van de kleren
(G2) tijdsafhankelijk gemaakt worden, verandert de kans op het optreden van de topgebeurten is. Dit
geldt met name voor gebeurtenissen, waarbij foute aansluitingen worden aangelegd door doe het
zei vers. Vanaf het moment dat het systeem wordt opgeleverd, kunnen er door bewoners, installateurs of
aannemers fouten gemaakt worden tijdens onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of de
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aanleg van nieuwe leidingen. waardoor de kans op falen toeneemt. Deze kans neemt echter af door het
ontdekken en herstellen van foute aansluitingen uit de aanlegfase.
•

Van alle mogelijke bacteriën en virussen is alleen een voorbeeld uitgewerkt van infectie door
salmonella. Het uitwerken van de kans op infectie door andere bacteriën en virussen geeft meer inzicht
in het infectiegevaar bij huishoudwatersystemen.

Aanbevelingen voor nader onderzoek:
Teneinde de kans op blootstelling bij het wassen van de kleren nauwkeuriger te bepalen is nader onderzoek
wenselijk naar de basisgebeurtenissen uit de foutenboom Aanbevolen wordt om meer data te verzamelen zodat
de aannames en expert schattingen beter onderbouwd kunnen worden. Tevens kan de kans op infectie door
salmonella nauwkeuriger worden bepaald indien de paramaters van het gebruikte model nader onderzocht
worden.
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Definities

Afi,ahmter
Alle water waarvan de houder zich (met het oog op de verwijdering daarvan) ontdoet. voornemens is zich te
ontdoen of zich moet ontdoen [RlZA. 2002]

Besmelling
liet overbrengen van een ziekte van de een op de ander [Van Dale. 1984]

8/oorsre//ing
In directe aanraking komen [Van Dalc, 1984]

Drinkwater
Water dat geschikt of bestemd is om dagelijks te drinken [Van Dalc. 1984]

Ge \'Gor
De mogelijkheid. de kans dat uit gegeven omstandigheden onheiL ongeluk of nadeel kan voortkomen [Van Dalc,
1984]

Gr(jsH·arer
Afvalwater afkomstig van douche. bad, wastafels en wasmachine [RlZA, 2002]

Hemehmter
Collectieve aanduiding voor regen. sneeuw en hagel [Van Dalc, 1984]

Huishoudwater
Water dat in de woning wordt gedistribueerd en gesch ikt is voor gebruik in en rond de woning ten behoeve van
de wasmac hine, toilctspoeling, tuin sproeien en auto wassen en niet geschikt is voor consumptie [RlZA, 2002]

f-ltlishorlcA,·aters_l'Steem
Systeem voor de productie en distributie van huishoudwater [RlZA, 2002]

infectie
De reactie van een levend organisme op het binnendringen en vermenigvuldigen van (micro-)organismen in of
op weefsels

Kans
Waarschijnlijkheid, mogelijkheid dat iets gebeuren zal [Van Dale, 1984]

Pathogeen
Ziekteverwekker [Van Dale, 1984]

Risico
Het gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen [Van Dale,
1984]
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Veterinaire vo/ksge=ondheid
Dat deel uit de volksgezondheidsbescherming waaraan dierenartsen vanuit hun discipline en vaardigheden een
bijdrage leveren. Het betreft alle interacties tussen dieren, dierlijke productie, milieu en de mens die mogelijk
negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid van de mens [RIZA, 2002]

Vo/ksge=ondheid
De gezondheid, het lichamelijk welzijn van een volk [Van Dale, 1984]

Waterketen
Keten van waterwinning, drinkwaterproductie en distributie, watergebruik, transport afvalwater via riolering,
afvalwaterzuivering en lozing van het effluent [RIZA, 2002] Zie figuur D.I.

Figuur D. I. Waterketen [www.wgs.n l/vijfhoek]

Watersysteem
Samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische
infrastructuur met inbegrip van alle fysische, chemische en biologische kenmerken en processen [RIZA, 2002]
Zie figuur D.2.

Figuur D.2. Watersysteem [www.wgs.nl/vijfhoek]

Zwart water
Afvalwater, afkomstig van toilet en gootsteen [RI ZA, 2002]
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Bijlage 3.1
Plattegrond met kavels van het Jeurlink, deelgebieden 1 + 2

\

\

\
.•.
~·...:~,

...,-..

..

_

'.•...

:,.. \~ ··-··

,··~s:Ä~:

Stevinhof

'

, ''
,\

Bijlage 4.1
Verslag van de resultaten van de speurtocht naar foute aansluitingen
Binnenland
•

Stichting RIONED
Deze stichting houdt zich bezig met de buitenriolering en alles wat daarmee samenhangt.

Resultaat:
Dhr. C. de Boer van RION ED wist één geval te noemen in Leidsche Rijn, waarbij een grootschalige ccolibesmetting optrad, omdat het drinkwater door een aansluitfout in contact is gekomen met
huishoudwater. Verder gaf hij de aanbeveling om op internet te zoeken naar berichtgeving. echter dit was
reeds gedaan. Het genoemde geval bleek hetzelfde geval te zijn als al was gevonden bij het zoeken op
internet.

•

GGD
De GGD is de gcmeenschappelijke gezondheidsdienst, die de inwoners. gemeenten en andere organisaties
helpt en adviseert, met als doel de (volks)gczondheid te bevorderen.

Resultaat:
De (landelijke) GGD heeft de gewenste informatie niet beschikbaar. Er wordt verwezen naar de afdeling
infectieziektenbestrijding en medische milieukunde van de GGD's in de grote steden. De GGD's van
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn vervolgens gebeld. Mv.. M. Weteringsen Mw. Van den
Boogaard van GGD Rotterdam verwezen door naar de coördinator duurzaam bouwen van de gemeente
Rotterdam, Mw. I. Absil. Zij en haar collega Dhr. P. Kox hadden niet veel ervaring met duurzame stede lijke
watersystemen en hadden geen gegevens beschikbaar met betrekking tot foute aansluitingen.
De GGD in Den Haag liet via Dhr. Andricssen weten dat de gezochte informatie wel aanwezig was, maar
dat deze niet prijsgegeven kon worden om privacyredenen. Om nogmaals te proberen de informatie los te
weken, is hem een brief nagestuurd namens de hoogleraar riolcringstechnick, waarin gevraagd wordt of de
informatie geanonimiseerd wel vrijgegeven kon worden. Hierop heeft Dhr. Andriesscn echter nooit
gereageerd.
GGD Amsterdam meldde in de persoon van Dhr. J. van Wijnen dat er geen informatie verschaft kon worden
over foute aansluitingen in regio Amsterdam. Mw. C. Schout van GGD Utrecht verwees door naar de vijf
verschillende afdelingen van VROM Inspectie (noord, zuid, zuidwest, noordwest en oost). VROM Inspeetic
voert in het kader van de waterleidingwet alleen controle uit op collectieve huishoudwatersystcmcn. Van de
vijf afdelingen was Dhr. Swinkels van regio z uid het meest op de hoogte van duurzame stedelij ke
watersystemen, maar hij kon naast de reeds bekende fouten geen nieuwe incidenten opnoemen.

•

Dagblad Cobouw
Cobouw is een dagblad, dat schrijft over alles wat er in de bouw speelt. Cobouw brengt dagelijks actueel
nieuws en achtergronden op politiek, economisch, technisch en financieel gebied. Ook is voor leden een
internetarchief beschikbaar waarin alle berichten digitaal z ijn opgeslagen.

Resultaat:
In het archief is gezocht naar gegevens, maar dit leverde geen nieuwe gevallen op. Ook de verzonden brief
leverde geen treffers op.

•

Vereniging Eigen Huis
De Vereniging Eigen Huis is een organisatie, die zich inzet voor huidige en toekomstige huiseigenaren.
Tevens behartigt de organisatie de individuele en collectieve belangen van de eigen woningbczitter. De

vereniging adviseer1 haar leden bijvoorbeeld over bouwtechnische en juridische zaken en biedt diensten aan
zoals controles tijdens de bouw. Deze laatste is van belang in het kader van het afstudeeronderzoek. De
vereniging kan door deze controles mogelijk over belangrijke informatie beschikken.
Resultaat:
Hoewel de vereniging het een zeer interessant onderwerp vindt. kunnen ze geen informatie verstrekken over
het voorkomen van foute aansluitingen. De Vereniging Eigen Huis laat verder weten dat ze graag op de
hoogte gehouden willen worden van de resultaten van het afstudeeronderzoek.

•

Consumentenbond
De Consumentenbond is de vereniging die opkomt voor de belangen van alle consumenten. De
Consumentenbond voer1 regelmatig onderzoek uit naar producten en diensten, verschaft informatie en geeft
advies aan de consument. De consumentenbond beschikt we llicht over informatie omtrent de potentiële
gevaren voor de gezondheid van de consument door het foutief aansluiten van leidingen.
Resulraat:
Informatie is niet beschikbaar binnen de organisatie. Wel is de Consumentenbond zeer geïnteresseerd in het
onderwerp, met name naar de resultaten van het afstudeerwerk.

•

...

RIVM
Het RJVM is het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Het RIVM houdt toezicht op het gebied van
volksgezondheid, milieu en natuur.
Resultaat:
Het RIVM heeft geen gevallen bekend van foute aansl uitingen bij stedelijke watersystemen.

•

RIZA
De afkorting RIZA staat voor het rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandel ing.
Het RJZA is het onderzoeksinstituut en adviesinstituut van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater in
Nederland. Voorts is het een internationaal kenniscentrum voor het integraal waterbeheer.
Resultaat:
Bij het RIZA zijn geen incidenten bekend van foute aansluitingen.

Voor bovenstaande zeven organisaties zijn brieven opgesteld en verstu urd met daarin het verzoek om
beschikbare informatie toe te sturen. Deze brieven zijn ondertekend namens afstudeerhoogleraar
rioleringstechniek Prof. Dr. Ir. F.H.L.R. C lemens, teneinde een beter resultaat te krijgen, omdat gedacht werd dat
een brief namens een hoogleraar serieuzer behandeld zal worden dan een brief namens een student.
De zoektocht naar foute aansluitingen is voortgezet door te zoeken naar organisati es in de installatiebranehe.
Wellicht houden deze instanties records bij over foute aansluitingen. Onderstaande verenigingen en organisaties
zijn benaderd.

•

VNJ
VNJ is de vereniging van Nederlandse installatiebedrijven. Sinds kort is de VN! gefuseerd met Uneto tot
Uneto-VN!.
Resultaat:
Dhr. W. Scheffer wordt veelal aangeduid als de meest deskundige man op het gebied. Andere incidenten
dan de drie eerder genoemde weet hij echter niet. Wel noemt hij drie projecten waarbij problemen zijn
opgetreden met hemel watertanks. Bij twee van deze projecten is zelfs door het installatiebedrijf besloten de
projecten te staken. In onderstaand stuk z ijn de problemen met de drie projecten kort weergegeven:

I.

Kwckcl Installatiebedrijf BV te Den Bosch. Dhr. R. Kastelijn:
Dhr. Kastelijn meldt dat er bij een project met individuele huishoudwatersystemen problemen zijn
opget reden zoals het verzakken van de tank. geluidsoverlast bij het aanslaan van de pomp. ln een
van de woningen is een bewoner zelf O\ ergegaan op het ontkoppelen van zijn hemel watertank. Ook
was er een verzoek om de tank buiten werking te stellen. Deze problemen hebben er toe geleid dat
Kwekellnstallatiebedrijf BV heeft besloten te stoppen met het project.

2.

Trijsclaar-Yermecr te Numansdorp, Dhr. Hordijk:
Installateur Trijsclaar-Vermeer heeft ervaring met hemel watertanks. Een project met
hemelwatertanks bij een school in Zuid Holland gaf problemen. omdat de polyester
hemelwatertanks ingeklapt waren door de gronddruk. Bij een ander project van Trijselaar-Yermeer
met hemelwatertanks waren eveneens problemen opgetreden. Bij het project Waterspin in Den
!laag bleek dat het drinkwaterverbruik extreem hoog was. Oorzaak was een fout in het
besturingssysteem van de tank. Het besturingssysteem detecteerde het moment waarop de tank
geheel gevuld was niet. Door deze fout vond er in de tank gedurende een lange periode
drinkwatersuppletie plaats bij een gevulde tank. Het gevolg was dat via de overstort erg veel water
het ri ool in verdween. Dit project is op dit moment nog wel in bedrijf.

3.

PWN Yclserbroek. Dhr. Beltman:
Dhr. Beltman refereert aan een project in Den Helder, waarb ij een tank was aangelegd, waarin voor
een aantal huizen oppervlaktewater werd gezui verd. dat werd toegepast als huishoudwater voor
toiletspoeling. Door de afwijkende kleur die optrad en door geuroverlast is uiteindelijk besloten om
het project na circa twee jaar af te blazen. Het leidingstelsel moest regelmatig gespuid worden om
de vonning van biofilms tegen te gaan. Bovendien moest veel energie en moeite gestoken worden
om het systeem draaiende te houden en dat bleek uiteindelijk niet rendabel.

De problemen bij deze drie projecten hadden echter geen betrekking op verkeerde aansluitingen.

•

INTECHNIUM GROEP
lntcchnium is het kennis- en technologiecentrum dat zich ten doel stelt om door middel van
kennisoverdracht de kennis en vaardigheden op het gebied van de installatie-, distributie- en koudetechniek
in Nederland te verbeteren.
Resultaat:
Dhr. J. van der Meer van Intcchnium vcrwijst naar Dhr. Worreil van waterleidingbedrijfHydron Midden
Nederland. De resultaten van het gesprek met Dhr. Worreil zijn elders in dit hoofdstuk opgenomen .

•

lSSO
ISSO is het kenniscentrum voor de installatiesector.
Resultaat:
Dhr. 0. Nuijten van ISSO kan geen concrete gevallen opnoemen waarbij leidingen verkeerd zijn
aangesloten. Indien hij gegevens over foute aansluitingen vindt, zal hij ze direct doorsturen.

•

TVVL
De TVYL is een vereniging. die veel informatie beschikbaar heeft over technische installaties in gebouwen.
zoals bijvoorbeeld hemelwatertanks met een besturingssysteem.
Resultaat:
Dhr. Rotteveel meldt dat TVVL niet over de gewenste informatie beschikt.

•

SBR
SBR staat voor Stichting Bouwresearch. SBR verzamelt kennis en informatie die bouwpartners nodig
hebben in hun dagelijks werk. SBR is. naar eigen zeggen, dè bron van kennis en informatie over bouwen.

Resultaat:
Dhr. P. van Oppen van Stichting Bouwresearch deelt mee dat er geen dossiers bijgehouden worden van
verkeerde aansluitingen. Hij geeft als tip voor individuele systemen contact op te nemen met UNETO-VNJ
en ISSO. Voor collectieve systemen vcrwac ht hij dat er wellicht informatie bij gemeenten of
waterleidingbedrijven bekend is.

•

Prof. Dr. J. E.M. H. van Bronswijk
Mevrouw van Bronswijk is hoogleraar gezondhcidstcchniek voor de gebouwde omgeving aan de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en is geen voorstander van het gebruik van
systemen met huishoudwatcr. In de media verschenen een aantal artikelen waarin ze schrijft over risico 's
voor de gezondheid bij bestaande systemen. Wellicht is Mevr. Van Bronswijk op de hoogte van een aantal
gevallen waar leidingen verkeerd zijn aangesloten.

Resultaat:
In de gevonden artikelen spreekt zij niet over de mogelijkheid van foutief aangcsloten leidingen. Zij is wel
op de hoogte van enkele concrete gevallen waarin leidingen verkeerd zijn aangesloten, maar om
privacyredenen kan zij deze niet meedelen. Ze raadt aan om bij een wijk met een duurzaam watersysteem
een enquête te houden en op die manier bepaalde gevallen te achterhalen. Indien voldoende huizen zijn
geënquêteerd, kan vcrvolgens met de resultaten naar de huurwoningstichting worden gegaan. Na
commentaar van de huurwoningstichting zou de volgende stap zijn om de resultaten voor te leggen aan de
waterleidingmaatschappijen en de monteurs en installateurs. Op deze wijze zouden vcrkeerde aansluitingen
ontdekt kunnen worden. Tevens raadt zij aan een enquête bij de installateurs te houden om de eventuele
problemen bij het aanleggen van deze duurzame systemen te achterhalen. Aangezien het houden van een
enquête erg veel inspanning vergt en de betrouwbaarheid van de resultaten niet onomstreden is, is besloten
geen enquête te houden.

•

Prof. lr. W. Zeiler
Dhr. Zeiler is hoogleraar installatietechniek aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven (TUE).

Resultaat:
Dhr. Zeiler kan helaas geen informatie verstrekken, maar verwijst naar de in zijn ogen meest deskundige
persoon op dit gebied, Dhr. W. Scheffer van Uneto-VNJ in Zoetermeer (zie boven).

•

Dhr. S.C. Schulier
Naar aanleiding van het incident met de hemelwatertank in de Vijfhoek in Deventer, is getracht contact op te
nemen met de projectleider voor de deelwijk het leurlink in de Vijfhoek. Dit bleek Dhr. Schulier van Moes
Bouwbedrijfuit Zwolle te zijn. Moes Bouwbedrijfwas samen met ontwikkelaar Bemog verantwoordelijk
voor de bouw van de individuele huishoudwatersystemen in de wijk.

Resultaat:
Dhr. Schulier is echter niet vindbaar. Ook zijn laatste werkgever. Moes Bouwbedrijf, heeft geen idee waar
Dhr. Schulier tegenwoordig werkzaam is.

•

WaterleidingbedrijfHydron Midden Nederland
Hydron Midden Nederland is leverancier van het drinkwater in Leidsche Rijn en Vathorst en zal tevens zorg
dragen voor de productie en het transport van het huishoudwater.

Resultaat:
Nadat meerdere keren e-mail verstuurd was en bleek dat Hydron M idden Nederland niet de moeite nam om
ontvangen e-mail te beantwoorden, moest een andere ingang gevonden worden. Gelukkig kwam Dhr. van
der Meer van Intechnium met de naam van Dhr. WorreiL Zodoende kon toch nog geïnformeerd worden of
Hydron Midden Nederland de gezochte informatie had. Dhr. Worreilliet echter weten dat dit helaas niet het
geval was en bovendien wist hij niet waar eventueel verder gezocht kon worden. Via de TVVL website
werd echter nog een ingang bij Hydron Midden-Nederland gevonden. Op deze website stond aangegeven

dat Dhr. E de Kemp een lezing gegeven had over de lessen die geleerd konden worden na de fouten die
gemaakt zijn met het dubbele waterleidingenstelsel in Lcidsche Rijn. Dhr. de Kemp zei dat hij op de hoogte
was van andere gevallen dan al bekend waren, echter hij kon deze niet prijsgeven, omdat er een
grootscheepse controle in Leidsche Rijn was en de resultaten van die controle pas aan het eind bekend
gemaakt zullen worden. Hij vcrwachtte dat de bekendmaking nog aanzienlijke tijd op zich zallaten
wachten. Daarom raadde hij voor Lcidsche Rijn het archief van het Utrechts Nieuwsblad op internet te
raadplegen aangaande foute aansluitingen. Vcrder zegt hij toe een briefte sturen, die destijds aan de
bewoners van Lcidsche Rijn is gestuurd met informatie over hetgeen gebeurd was met betrekking tot de
foute aansluitingen van het huishoudv.atcrstclscl. Deze brief is echter nooit ontvangen.
Om deze brief alsnog te bemachtigen is Mw. C Schout van de GGD Utrecht benaderd. Zij heeft een
exemplaar toegestuurd. Uit deze briefblijkt dat er geen onomstotelijk bewijs geleverd kan worden voor het
feit, dat er na ontdekking van de foutaansluiting een toename van maagdarminfecties in deelwijk Parkv. ijk is
opgetreden. Het is echter wel zeer aannemelijk dat dit het geval is. Geschat wordt, dat ongeveer 200 mensen
door deze blootstelling klachten hebben gekregen.
Uiteindelijk is na veel omwegen en veel moeite alsnog iemand van Hydron Midden-Nederland benaderd,
die wel bereid bleek tot het geven van informatie over opgetreden foutaansluitingen. Dhr. A. Sluijs heeft de
resultaten gestuurd van een controle die Hydron heeft uitgevoerd bij 4353 woningen in Lcidsche Rijn.
Hieruit bleek dat bij 5 woningen de leidingen verwisseld waren. Bij 4 van de 5 huizen is deze fout ontdekt
voordat de huizen bewoond werden. Bij één huis is wel huishoudwater geconsumeerd, maar dit heeft niet tot
klachten geleid. De controle maakt deel uit van een maatregelenpakket van Hydron, dat is opgesteld naar
aanleiding van de eerdere foutaansluitingcn. Daarnaast zijn er I 0 fouten geconstateerd aan de
binneninstallatic, maar het opheffen van deze fouten is een taak van de bewoners of eigenaars.

Builenland
•

VMM
VMM staat voor Vlaamse Milieu Maatschappij en voert metingen uit en doet onderzoek naar het leefmilieu
ten dienste van zowel de overheid als de burger. Ze brengt verslag uit over de kwaliteit van het leefmilieu in
het a lgemeen en lucht en water in het bijzonder. Tevens bcheert de VMM de oppervlaktewaterkwaliteit

Resultaat:
De VMM heeft geen informatie beschikbaar over het voorkomen van foute aansluitingen. Voor het gebruik
van hemelwater in onder andere individuele hemelwatersystemen bestaat er in België een landelijke code,
die toegestuurd werd. Deze code heet ''Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en
infiltratievoorzicningen". Vcrder gaf de VMM tips om vcrder te zoeken naar foute aansluitingen in België.

•

Belgaqua
Belgaqua houdt toezicht op de bescherming van de waterkwaliteit. Ze beschikt over informatie voor de
beroepssector en de gebruikers van drinkwater. Belgaqua groepeert bedrijven die in het Vlaams, het Waals
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drinkwater produceren en distribueren en huishoudelijk afvalwater
zUiveren.

Resultaal:
Dhr. C. Legras, directeur van Belgaqua, vertelt dat het steken van een regenwaterput tegenwoordig
bouwkundig verplicht is voor nieuwe woningen in Vlaanderen. Gemeentes verstrekken hiervoor subsidies.
De overheid maakt propaganda om spaarzaam met water om te gaan en waar mogelijk is hemelwater te
gebruiken. Het is een gegeven dat de Vlaming of Belg gemakkelijk afstand neemt van de regels als hij ze
niet graag heeft. Hierdoor komen allerlei verkeerde verbindingen tot stand, vooral uit onwetendheid maar
soms ook bewust of door toedoen van een installateur die de regels aan zijn laars lapt. Er zijn reeds
voorbeelden bekend van verontreinigingen als gevolg van soortgelijke incidenten. Het opsporen ervan is
echter moeilijk. Toch zegt Dhr. Legros een aantal gevallen te kunnen achterhalen via experts die hij kan
raadplegen. Uiteindelijk bleek dat de gevraagde experts niet gereageerd hebben op zijn verzoek. Bij
gelegenheid stelt hij de vraag nogmaals, maar dit heeft tot op heden geen resultaten opgeleverd.

•

Aquafin
Ten opzichte van de Europese Richtlijn 'Stedelijk Afvalwater' vcrtoont België een achterstand ten opzichte
van de buurlanden. Deze richtlijn houdt in al het huishoudelijk afvalwater te zuiveren voor het jaar 2006.
Om deze achterstand weg te werken is Aquafin opgericht, een organisatie die in opdracht van het Vlaamse
Gewest het afvalwater, dat via de openbare riolering wordt verzameld en aangevoerd. zuivert. Aquafin
vcrzorgt tevens het ontwerp, de bouw en de financiering van de noodzakelijke infrastructuur voor de
waterzuivering in Vlaanderen.

Resultaat:
Dhr. C Thoeye van Aquafin geeft aan dat er weinig is gepubliceerd over foute aans luitingen. Hij vcrwijst
naar Dhr. T. Nguycn van Sydney Water in Australië. Dhr. Nguycn heeft hierover op een congres gcsproken
en weet eventueel meer, maar dit bleek helaas niet het geval te zijn.

•

Onderzoekers Universiteit Leuven
Eens in het jaar komt een groep onderzoekers van de sectie rioleringstcchnick van de Universiteit Leuven in
Delft langs om toe te lichten welke onderzoeken zij hebben lopen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt
om een korte toel ichting te geven op mijn afstudeerproject om zodoende eventuele incidenten met foute
aanslu iti ngen in België te achterhalen.

Resultaat:
Er z ijn geen gevallen bekend bij de onderzoeksgroep. Wel wordt een boekje toegestuurd met informatie
over de regelgeving bij het toepassen van he melwatertanks. Dit boekje heet "Watcrwcgwijzcr voor
architecten" en bleek te zijn uitgegeven door de VMM. Het boekje is een handleiding voor duurzaam
watergebruik in en om de particul iere woning en geeft onder andere nutt ige achtergrondinformatie over de
werking van hemelwatertanks.
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Ligging waterleidingen binnenshuis (begane grond)
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Bijlage 6.2
Ligging waterleidingen binnenshuis (etage 1)
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Bijlage 6.3
Ligging binnenriolering (begane grond)
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Bijlage 6.4
Ligging binnenriolering (etage 1)
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Bijlage 6.5
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Bijlage 6.6
Ligging buitenriolering in het Stevinhof
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Bijlage 6.7
Hemelwateruitlaat op de Leonard Springerlaan
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Bijlage 6.8
Analyse van foute aansluitingen
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Bij lage 6.1 0
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Bijlage 6.11
Uitwerking vergelijking topgebeurtenis

Ui tsc hrij ven Foutenbomcn:

Sheet I
Systeem faalt (Topgebeurtenis):
Blootstelling bij het spoelen van het toilet:
Blootstelling bij het wassen van de kleren:
Blootstelling bij afwassen en schoonmaken:
Blootstelling bij de persoonlijke hygiëne:
Blootstelling bij het bereiden van voedsel:
Blootstelling bij consumptie van water:

T
Gl
G2
G3

G4
G5

G6

S heet 2
Bicfilm in leiding naar WC (BG):
Bicfilm in leiding naar WC (E l):
Vervui ld water in tank:
Ongefi ltcrd hemelwater in tank:
Bacterieel vervuild water vanaf dak:
DWA in tank:
In loop he melwater via overloop:
Filter laat vui l en bladeren door:
Afvoerbuis aangesloten op tankinlaat
Inloop DWA via overloop:
Terugslagklep faalt:
Peil rioo lbuis hoger dan tankpeil:
Overloop aangcsloten op DW A:

B4
B7

w
H
V

D
11
F
A .. -47

12
K
p

0

Sheet 3
Bicfilm in leiding naar wasmachine:

B6

Sheet 4
Bicfilm in leiding naar keukenkraan:
Geen drinkwaterkwaliteit bij keukcnkraan:
Huishoudwater uit kcukenkraan:
Vervuild huis houdwater uit keukcnkraan:
Aansluiting aansl.pt. HHW op keukenkraan:
Aansluiting spoelbak WC (BG) op keukenkraan:
Aansluiting HHW pt. onder=> boven op keukenkraan:
Aansluiting wasmachine op keukenkraan:
Aansluiting spoelbak WC (EI) op keuken kraan:
Aansluiting opnamepunt HHW in tank op keukenkraan:

BlO
NIO
HIO
HIJ
A3-10
A4-JO

A5-10
A6-10
A7-10
A24-IO

Sheet 5
Blootstelling bij gebruik WC-wasbak (BG):
Blootstelling bij gebruik WC-wasbak (EI):
Blootstelling bij gebruik keukenkraan:
Blootstelling bij gebruik badkraan:
Blootstelling bij gebruik wastafelkraan:
Blootstelling bij gebruik douche:
Geen drinkwaterkwaliteit bij WC-wasbak (BG):
Bicfilm in leiding naar WC-wasbak (BG):

U8
U9

UlO
Ul5
Ul7
Ul9

N8
B8

Geen drinkwaterkwaliteit bij WC-wasbak ( E 1):
Biofilm in leiding naar WC-wasbak ( E 1):
Geen drinkwaterkwaliteit bij badkraan:
Biofilm in leiding naar badkraan:
Geen drinkwaterkwaliteit bij wastafelkraan:
Biofilm in leiding naar wastafel kraan:
Geen drinkwaterkwaliteit bij douche:
Biofilm in leiding naar douche:

N9
B9
Nl5

Bl5
Nl7

Bl7
Nl9
BI9

Huishoudwater uit WC-wasbak (BG):
Vervuild huishoudwater uit WC-wasbak (BG):
Aansluiting aansl.pt. HHW op WC-wasbak (BG):
Aansluiting spoelbak WC (BG) op WC-wasbak (BG):
A1:nsluiting HHW pt. onder=>boven op WC-wasbak (BG):
Aansluiting wasmachine op WC-wasbak (BG):
Aansluiting spoelbak WC (El) op WC-wasbak (BG):
Aansluiting opnamepunt. HHW in tank op WC-wasbak (BG):

A7-8
A24-8

Huishoudwater uit WC-wasbak (EI):
Vervt1ild huishoudwater uit WC-wasbak (EI):
Aansluiting aansl.pt. HHW op WC-wasbak (E 1):
Aansluiting spoelbak WC (BG) op WC -wasbak (EI):
Aansluiting HHW pt. onder=>bovcn op WC-wasbak (EI):
Aansluiting wasmachine op WC-wasbak (EI):
Aansluiting spoelbak WC (El) op WC-wasbak (E 1):
Aansluiting opnamcpunt. HHW in tank op WC-wasbak (EI):

H91
H92
A3-9
A4-9
A5-9
A6-9
A7-9
A24-9

Huishoudwater uit badkraan:
Vervuild huishoudwater uit badkraan:
Aansluiting aansl.pt. HHW op badkraan:
Aansluiting spoelbak WC (BG) op badkraan:
Aansluiting HHW pt. onder=> boven op badkraan:
Aansluiting wasmachine op badkraan:
Aansluiting spoelbak WC (EI) op badkraan:
Aansluiting opnamepunt. HHW in tank op badkraan:

Hl6
A3-15
A4-15
A5-15
A6-15
A7-15
A24-15

H81
H82
A3-8
A4-8

A5-8
A6-8

Hl5

Huishoudwater uit wastafelkraan:
Vervuild huishoudwater uit wastafel kraan:
Aansluiting aansl.pt. HHW op wastafel kraan:
Aansluiting spoelbak WC (BG) op wastafelkraan:
Aansluiting HHW pt. onder=>boven op wastafclkraan:
Aansluiting wasmachine op wastafel kraan:
Aansluiting spoelbak WC (EI) op wastafelkraan:
Aansluiting opnamepunt. HHW in tank op wastafel kraan:

Hl8
A3-17
A4-17
A5-17
A6-17
A7-17
A24-17

Huishoudwater uit douche:
Vervuild huishoudwater uit douche:
Aansluiting aansl.pt. HHW op douche:
Aansluiting spoelbak WC (BG) op douche:
Aansluiting HHW pt. onder=>boven op douche:
Aansluiting wasmachine op douche:
Aansluiting spoelbak WC (EI) op douche:
Aansluiting opnamcpunt. HHW in tank op douche:

Hl9
H20
A3-19
A4-19
A5-19
A6-19
A7-19
A24-19

Hl7

Sheet 6
Sheet 7
Blootstelling bij drinken WC-wasbak (BG):
Blootstelling bij drinken WC-wasbak (EI):

C8
C9

Blootstelling bij drinken kcukenkraan:
Blootstelling bij drinken wastafclkraan:

C10
Cl7

Sheet 8

Uitschrijven geeft:
T

G I + G2 + G3 + G4 + G5 + G6

Gl

B4 + B7 _,_ w
B4 + B7 + H _._ V + D
B4 + B7 + I I + F + V + A .. -4 7 + 12
B4 + 87- K·P + F + V + A .. -47 + 0-K·P

G2

B6 +
B6 +
B6 +
B6 +

G3

BlO + NlO
BlO+HIO + Hll
BlO .,. A3- JO+ A4-JO + A5-JO-'- A6-I O + A7-IO + A24-10 + HIJ
BlO .,. A3-10 + A4-JO + A5-JO + A6-IO + A7-IO + A24-IO +
(K-P + F + V + A .. -47 + 0-K·P) ·(A3-JO + A4-JO + A5- JO + A6-IO + A7-IO + A24- 10)

G4

U8 + U9 + UlO + Ul5 -'- U l 7 + U19
N8 - B8-rN9 + 89 + NIO + BlO +N 15 + 815 +N I7 -'- B17 + N19 + 819
H81 + H82 + B8 +
H91 + H92 + B9 +
HIO + HII + B10 +
H15 + HI6 + 815 +
HI7 + HI8 + 817 +
H19 + H20 + 819

W
H +V- D
TI +F+V+A .. -47 + 12
K·P + F + V .,. A .. -47 + O·K·P

A3-8 + A4-8 + A5-8 + A6-8 + A7-8 + A24-8 + (K·P + F + V + A .. -47 + 0-K·P) · (A3-8 + A4-8
+ A5-8 + A6-8 + A 7-8 + A24-8) + B8 +
A3-9 + A4-9 + A5-9 + A6-9 + A7-9 + A24-9 + (K· P + F +V + A .. -47 + 0-K·P) · (A3-9 + A4-9
+ A5-9 + A6-9 + A 7-9 + A24-9)+ 89 +
A3-JO + A4- JO + A5-JO + A6-IO + A7-IO + A24-IO + (K·P + F + V + A .. -47 + 0-K·P) ·(A3JO + A4-JO + A5-JO + A6-IO + A7-IO + A24-10) + BlO+
A3-15 + A4-15 + AS-15 + A6-15 + A7-15 + A24-15 + (K·P + F + V + A .. -47 + O·K-P) ·(A3IS+ A4-15 + AS-15 + A6-15 + A7-15 + A24-15) + B15 +
A3-17 + A4-l7 + AS-17 + A6- 17 + A7-17 + A24-1 7 + (K·P + F + V + A .. -47 + 0-K-P) ·(A317 + A4-I 7 + AS-17 + A6-1 7 + A 7 -I 7 + A24-1 7) + BI 7 +
A3-19 + A4-19 + AS-19 + A6-19 + A7-19 + A24-19 + (K·P + F +V+ A .. -47 + O·K·P) ·(A319 + A4-19 + AS-19 + A6-19 + A7-19 + A24-19) + 819

G5

BIO + NIO
BIO + HIO + HIJ

B JO + A3-JO + A4-JO + A5-JO + A6-JO A7-JO + A24-10 + (K·P + F + V + A .. -47 .,_ O·K·P) ·
(A3-JO + A4-JO + AS-JO .,_ A6-JO ~ A7-JO ..,. A24-10)

G6

C8 """ C9 .... C I 0 + C I 7
N8 + B8 +
N9 + B9 +
NIO+BIO +
Nl7 + Bl7
A3-8 .... A4-8 + AS-8 + A6-8 ... A7-8 ~ A24-8
+ AS-8 + A6-8 _._ A7-8 + A24-8) + B8 ,.

<K·P

~

F

V~

A..-47 ... O·K·P) · (A3-8 + A4-8

A3-9 + A4-9 + AS-9 + A6-9 + A7-9 + A24-9 + (K·P + F .,. V + A.. -47 + O·K·P) · (A3-9 + A4-9
+ AS-9 + A6-9 + A 7-9-"- A24-9)-+- B9 -"A3-JO + A4-JO + A5-JO .,_ A6-JO + A7-JO ..,. A24-JO + (K· P -"- F + V + A.. -47 + 0-K·P) ·(A3JO + A4-JO + AS-JO+ A6-JO + A7-JO + A24-10) + BlO +
A3-17 + A4-17 + AS-17 + A6-17 + A7-17 + A24-17 + (K· P + F + V + A.. -47 .... 0-K-P) ·(A317 + A4-17 + AS-17 ~ A6-17 + A 7-17 + A24-17)-'- B 17

Topgebeurtenis "Falen van het systeem" treedt op als (na uitwerken met rekenregels volgens bock R. Cooke):

T

K·P + F + V + A..-47-"- B6 + B4 + B7 +
A3-8 + A4-8 + AS-8 + A6-8 + A7-8 T A24-8 + B8 +
A3-9 + A4-9 + AS-9 + A6-9 + A7-9 + A24-9 + B9 +
A3-JO+ A4-JO + AS-JO + A6-JO + A7-IO + A24-10 + BlO +
A3-15 + A4-15 -r AS-15 + A6-15 + A7-15 + A24-15 .,. BIS ...
A3-17 ~ A4-17 + A5-17 + A6-17-"- A7-17 + A24-17 + 81 7 +
A3-19 + A4-19 + A5-19 + A6-19 + A7-19 + A24-19 + B19

