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V E R N I E U W D E MODULE LEIDRAAD R I O L E R I N G

Module C3000

reparatieenrenovatievanderiolering.
Debasisvandemoduleiseen'kaartenbak'meteenbeschrijving vandeverschillendetechnieken vooronderhoud (met
namereinigen),reparatieenrenovatievan
riolering.Omeencompleet,doch inhoudelijkglobaaloverzicht tegevenzijn uitsluitenddeinNederlandbeschikbare techniekenbeschreven,ofzijnu veelworden
gebruikt ofniet.Voorhet kiezenvanéénof
meerderemethoden biedtdemodulevia
meerdere invalshoeken handvatten, bijvoorbeeldvoorhetinpassen ineenverbeteringssttategie.
Eendrietal'beslisbomen'helptubij het
makenvandekeuzetussenrepareren,renoverenofvervangendanweibijdekeuze
vooreenconcretereparatie-ofrenovatiemaatregel.Intweetabellen,éénvoorriolen
enéénvoorputten,zijn debeheermaatregelengekoppeld aandemogelijke toestandaspecten,geheelconform devanaf5februari
aanstaande beschikbaar zijnde nieuwe
norm,NEN33519.

DeLeidraadRioleringvandeStichting
RIONEDbestaatuit eenbreed scalaaan
modules.Zijgaan overbestuurlijke enjuridischeaspecten,ontwerp,beheerendebenodigdemiddelen vanenvoorderioleringszorg.DemoduleC3000'Keuzeen uitvoering
vanbeheermaatregelen'gaat overreiniging,

Debeschrijving vandebeschikbare technieken isindemodule veralgemeniseerd,
waarbij bedrijfsspecifieke kenmerkenen
merknamen vanmethoden buiten beschouwingzijn gelaten.Ditmaakthetsamen met
deveelaluniekelokalesituatie noodzakelijk

Reparatie- en renovatiemaatregelen: onbemind
ofonbekend?
DemoduleC3000'Keuzeenuitvoeringvanbeheermaatregelen'vandeLeidraadRioleringisrecent
vernieuwd.TechnischeinnovatiesendeimplementatievandeEN 13508vormdendeaanleidingvoor
actualisatie.Voordereparatieenrenovatievanrioolbuizenen-puttenzijnverschillendemethoden
entechnieken beschikbaar.Tochlijktderolvoorhetherstellenvanoudererioleninderioleringszorg
nog beperkt.Isdatterecht?Enzalditindetoekomstveranderen?
Reparatie-enrenovatiemethoden kunnendelevensduur vanbeschadigdeoftechnisch afgeschreven riolenmetenkelejaren
totenkeledecennia verlengen,zonderde
bovenliggendeinfrastructuur teverstoten.
Snelleenweinigoverlast biedendemethoden voorhetopwaarderen vanhet stelsel
zijn beschikbaar.Waaromwordt dan niet
vakergebruikgemaakt vandezeondergrondse methoden?Detechnische mogelijkheden lijken nietdebeperkendefactor.Welkedanwel?

hetopenbreken vanwinkelstraten en-centra,belangrijke verkeersadersofmonumentale bomenrijen.

Huidige situatie
Detoepassingvanreparatie-ofrenovatietechnieken isindepraktijk nogzeer
beperkt.Dekostenvoorhetuitvoerenvan
dezetechniekenblijken vaak beduidend
hogerdandekosten voorhetvervangenvan
het riool,inclusiefhet opbrekenen herstellenvandebovenliggende infrastructuur.
Ookisbijveranderingofherstelvande
bovenliggende infrastructuur (gedachtkan
wordenaanstadsvernieuwingen, groot
onderhoud wegenofhetinrichten van30
km-zones]het kostentechnisch aantrekkelijkomde(binnenkott)'versleten' riolering
en passantofgepland meetenemen:"de
wegligt tochopen,wevervangenderioleringmaar meteen."
Uitdepraktijk blijkt dat reparatieen
renovatieinfeite alternatieven vormenals
herinrichting ofvervanging vande infrasrructuur nietopkortetermijn nodigof
mogelijk isenhet rioolwelaaneenopknapbeurt toeis.Alsdan duidelijk wordtdateen
kostbareverhardingmoet wordenopgebrokenofdemaatschappelijke kosten hoogzijn,
komensleufloze technieken inaanmetking
alszinvolalternatief Hogemaatschappelijkekosten kunnen bijvoorbeeld optreden bij
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Betrek naast de kostenafweging andere relevante
aspecten l>u uw keuze. Zoals
maatschappelijk aspecten,
locatie en politieke situatie.
Bij een klein kostenverschil
wordt In de praktl|k vaak
vervanging.

omdedaadwerkelijk indemarkt beschikbaremethoden nader tebeoordelen,voordatde
beheerder eendefinitieve keuze maakt.

Toekomstverwachtingen
Hetisdevraagofderolvanreparatie-en
renovatiemaatregelen indekomendejaren
gaatveranderen.Reparatie-enrenovatietechnieken zijn nogrelatiefnieuw.Gemeentendoennu hun eersteervaringen opvoor
watbetreft deuitvoeringende levensduur.
Bekendheid metenvertrouwen indetechniekenzullen stimulerend werken.Maar
welkeontwikkelingen hebben nogmeer
invloed?Watzijn de verwachtingen?
Technologischeaanpassingenzullen nog
totkwaliteitsverbetering en(mogelijk) lagere
prijzenleiden.Ooktoegenomen concurrentie
(nuzijnenkelepartijen dominant)kankostenverlagendwerken.Dezefactoren leiden
mogelijk toteengrotererolvoorreparatie
en/ofrenovatiebijhetbeheervanderiolering.
Aandeanderekant krijgt een integrale
benaderingvanhetbeheervandeopenbare

Afkoppeling in de
praktijk: Zaandam
Vooreenherbouwwijkvanzoowoningenin
Zaanàamhee/rDHV,insamenwerkingmet
Arcadis, bekekeno/de bestaandeplannenkondenwordenaangepastommeerduurzaamheid
indewaterketentebereiken.Aangeziendeplanvormingenuitvoeriugsvoorbereidingalineen
vergevorderdstadiumverkeerdenmoesthinntn
tweemaandeneenduurzaamalternatiefwordenopgesteld.Harderandvoorwaardevoorde
toepassingvanhetalternatie/wasdatdeuitvoeringnietduurdermochtzijndanhetoorspronkelijkeontwerp.Alsresultaatwordtuu
zowelvoorhemelwateralsvoordrinkwatereen
duurzaamheidsslaggemaakt.
Hetoorspronkelijke ontwerp met
betrekkingtotdeomgangmet hemelwater
indewijk bestond uit eentraditioneel verbeterdgescheidenstelselvoorde inzameling
enafvoer vanhetrelatiefvuilewegwater en
eenapartschoon hemelwaterriool voorde
gescheiden afvoer vanhetdakwater naar het
oppervlaktewater. Indewoningen waren
geenwaterbesparende toestellen gepland.
Alsduurzaam alternatiefwordtnu voor
dewoonstraten doorlatende wegverharding
toegepast.Het hemelwater komt terecht in
eenondergrondse berging,dieisopgebouwd
uit lavastenenomhuld meteengeotextiel.
Dezelavastenenzijn afkomstig vandeoxida-

ruimtesteedsmeer aandacht.Hierdoor verbetertdeafstemming tussen ingrepeninde
openbareruimre,waaronder het water-,
groen-,weg-enrioleringsbeheer. Reparatieenrenovatietechnieken, losstaand vananderebeheerwerkzaamheden,lijken dan minder
interessant.
Ookhet scheiden vanregen-en afvalwaterbeperktdetoepassingvandenieuwe
technieken.InNederland overheerst het
gemengde rioolstelsel.Hetnieuwe rijksbeleidgaatuit vanhetafkoppelen van het
schoneregenwater tenzij de inspanningen
onevenredighoogzijn.Daarmeeishet te
verwachrendat bijvrijwel allegemengde
stelselsdievervangen worden(eendeelvan)
het regenwater afgekoppeld wordt. Hierdoor
zalzoweldeonder- als bovengrondse
infrastructuur alsnogwordenopengebroken.
Ookkunnen denieuwetechnieken een
rolspelenalsblijkt datdeplanning van het
riool-enwegbeheer vollediguit depas
lopen.Indien bijdeplanvoorbereidingvan

tiebedden vaneengerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ditlevert duurzaam
hergebruik eneenforse kostenbesparingop.
Vanuitdezecunetberging kanhet water
wegzakken indebodem.Meteenruimgedimensioneerde drainagebuis onderdecunetbergingwordt hetwater uiteindelijk geloosd
ophetoppervlaktewater.Ditsysteem zorgt
voorafvoervertraging waarbij eventueleverontreinigingen inhethemelwater achterblijven indeinfiltratievoorziening.Tegelijkertijd staatdedrainageleiding borgvoor
eenadequaat grondwaterbeheer.
Hetontwerp vandewoningen, met
alleendakgoten aandeachterzijde en afvoer
vanhemelwater onderdehuizendoornaar
voren,koninditstadium nietmeeraangepastworden.Hierdoor konvoorde afvoer
van hetdakwatergeenbovengrondse afvoer
alsalternatiefvoorhetgescheiden stelsel
worden toegepast.Welworden alsextra
maatregel terhoogtevanhetlozingspunt op
dewatergangeenvoudige buffers gerealiseerd.Dezebuffers bestaan uit doordamwanden omsloten rietveldjes waarin tijdelijk
50mm neerslagvandedakenenoverigeverhardingen bijdewoningen kan worden
geborgen.Vanuitdebuffers wordthet water
vertraagd opdewaterganggeloosd.
Naastdeomgangmethemelwater isook
gekeken naardemogelijkheden van drinkwaterbesparing.Beslorenisom waterbesparendetoiletten endouchekoppen toetepas-

eenrijbaanreconstructie verwacht wordt dat
het rioolnogtienjaar meekan,zijn dekostenvaneenreliningen latere vervanging
vaaklagerdandirectvervangen.Indeze
gevallen moetendekosten vandirectevervangingafgewogen worden tegen dekosten
vanreparatie-enrenovatiemaatregelen en
(metenkeledecennia) uitgestelde vervangingOpbasisvanhetbovenstaandeblijft de
vraagovereindofmetdecombinatie van
technologische verbeteringen, nieuweervaringen eneen(mogelijke)verlagingvande
kosten,reparatie-en renovatiemethoden
vanuit het rioolindetoekomst frequenter
zullen worden toegepast.Depraktijk zalhet
uitwijzen, f
ir.Rob Hermans
(Stichting RIONED)
ing. Robert Westrik
(ingenieursbureau VanKleefBV)

sen.Dehiermeetebereiken besparingis
aanzienlijk engeeft eenterugverdientijd van
ojaar (toiletten) tot 2,5jaar (douchekoppen).
Hetblijkt dusdat ineenvrij korteslag
eenwijkmeerwaterbewust kan worden
ingerichtzonderdatdeaanlegkosten hoger
worden enzonderdatbeperkingen worden
gesteldaandeinrichtingvanhet plangebied.
Debetrokken partijen bijditproject zijn
degemeenteZaanstad,het HoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier, het drinkwaterbedrijfPWN,Woningbouwstichting
ZVHenprojectontwikkelaar BAM/NBM.
Allerelevantespelersstonden openvoorde
inditlatestadium ingebrachte alternatieven.Daardoorkonden snelkeuzes worden
gemaakt.Welwerdgeconstateerd dat,alsde
duurzaamheidsvraag ineeneerder stadium
vandeontwikkelingvandewijk wasgesteld,
ermeervrijheidsgradenzoudenzijnennog
meermogelijk wasgeweest.
Ditproject iséénvandepilotsvande
duurzaamheidsstudie Zaandam-Oost. Binnendezestudiewordtverkend hoe duurzaamheid voordewaterketen inde praktijk
kanwordengebracht.Deduurzaamheidsstudieisophaarbeurteenproject in het
kadervanhetprogramma'Waardenvan
water'vanhetNationaal InitiatiefDuurzameOntwikkeling. *T
Voormeerinformatie:
WouterStapel(033)46Szz05.
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