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1 SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN
1.1 Samenvatting

In het voorliggende rapport zijn aanbevelingen voor het beheer van de mechanische
rioleringssystemen opgenomen. Bij mechanische riolering wordt het afvalwater afgevoerd via
buffer- of pompputten die in de directe nabijheid van de woningen zijn gelegen. Het transport
van het afvalwater vanaf deze putten vindt plaats met onderdruk (vacuümriolering) of
overdruk (drukriolering).

.

.

De aanbevelingen voor het beheer zijn afhankelijk van de lokale situatie. De specifieke
situatie in een gemeente kan aanleiding zijn voor het anders omgaan met de in dit rapport
gegeven aanbevelingen.
Bij de mechanische riolering kan onderscheid gemaakt worden in systemen onder overdruk
en systemen onder onderdruk. Bij systemen onder overdruk betreft het in Nederland
overwegend drukrioleringssystemen. Bij systemen onder onderdruk gaat het overwegend om
vacuümriolering. Bij drukriolering wordt het afvalwater van de woningen en bedrijven via een
huisaansluitleiding naar de pompput afgevoerd. Door middel van een pomp wordt het
afvalwater onder overdruk via een persleiding naar de vrijverval riolering of de rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.
Bij vacuümriolering wordt het afvalwater van de huishoudens en bedrijven verzameld in
bufferputten en via onderdruk naar een opslagtank getransporteerd. Vanuit deze opslagtank
wordt het afvalwater geloosd in het vrijverval stelsel.
Om mechanische riolering goed te laten functioneren is het van belang dat het systeem
regelmatig geïnspecteerd en onderhouden wordt. Dit geldt met name voor de pompunits bij
drukriolering en bufferputten en onderdrukpompstations bij vacuümriolering. In tabel 4.1. is
een overzicht gegeven van de inspectiefrequenties van de diverse onderdelen van de
mechanische rioleringssystemen.
De inspectie en het onderhoud van over- en onderdrukriolering is nauw met elkaar verweven.
Uit de, in het kader van deze studie, gehouden enquête onder 47 gemeenten is gebleken dat , é~,.. fè' re v. 6
de meeste gemeenten het onderhoud combineren met de inspectie, (preveAtief-onderhoad). '"-'"'" ~ "
,..,
In slechts een beperkt aantal gemeenten is sprake van l forrectief of storingsafhankelijk
onderhoud. Bij storingsafhankelijk onderhoud wordt gereageerd op storingsmeldingen;
tussentijds wordt geen inspectie of onderhoud uitgevoerd.
Behalve inspectie en onderhoud dienen de onderdelen van de over- en onderdrukriolering na
verloop van tijd vervangen te worden. Niet alle onderdelen van de over- en onderdrukriolering hebben eenzelfde gemiddelde levensduur. Het drukrioleringssysteem is pas in de
zeventiger jaren voor het eerst toegepast, waardoor nog weinig gegevens bekend zijn over
de levensduur van de verschillende onderdelen. In tabel 4.2. is de gemiddelde levensduur
van de diverse onderdelen van over- en onderdrukriolering weergegeven. Met nadruk wordt
erop gewezen dat de werkelijke levensduur sterk afhankelijk is van de plaatselijke situatie.
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In de loop der jaren is een redelijk helder beeld ontstaan van de knelpunten bij mechanische
rioleringssystemen. De..bestaaREie- knelpunten bij de mechanische rioleringssystemen zijn:
b
betonaantasting
f V
stankoverlast
vetaanslag/vervuiling
lozingsgedrag
Deze knelpunten zijn getoetst door middel van een enquête onder 47 gemeenten. Aanvullend
op deze enquête is een workshop gehouden, waarbij 17 gemeenten aanwezig waren. Tijdens
deze workshop is nader inzicht verkregen in de mate van voorkomen en de ernst van de
knelpunten.
Door de gemeenten zijn de door hen toegepaste oplossingen per knelpunt aangegeven en
besproken. Uit de gevoerde discussies bleek duidelijk dat over de gekozen oplossingsrichting
door de verschillende gemeenten niet eenduidig wordt gedacht. In dit rapport zijn per
knelpunt de mogelijke maatregelen op een rij gezet en de voor- en nadelen van de maatregelen geschetst.
Ervaringscijfers geven aan dat gemiddeld 1 op de 10 á 20 pompunits per jaar in storing valt.
Er wordt van een storing gesproken wanneer er door de pompunit geen afvalwater meer
verpompt wordt. De storingen van een pompunit kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen, te weten: hoogwaterstoring en elektrische storing.
Een hoogwaterstoring treedt op wanneer de pomp het afvalwater onvoldoende kan verpompen. Een elektrische storing kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het niet goed
functioneren van de niveaudetectie of door overbelasting van de elektromotor. Afhankelijk
van de aard van de storing dienen maatregelen genomen te worden.
Beheren betekent organiseren. Bij mechanische riolering is direct na de aanleg een goede
organisatie en planning van het beheer .éA oAelerhottà nodig. Met name de kleinere gemeenten in Nederland hebben vaak een gemeentelijke dienst welke niet op deze taak is ingesteld.
Veel gemeenten zullen derhalve het onderhoud moeten uitbesteden, hetgeen uiteraard
kostenconsequenties heeft. In dit rapport is op basis van de taken die gemoeid zijn met het
totale rioleringsbeheer een ,&rstE? ll'lventarisatie gemaakt van de benodigde arbeidsinspanning voor het beheer van mechanische riolering.
Bij het bepalen van de benodigde arbeidsinspanning is gekeken naar de onderstaande zeven
kernfuncties:
1. Management
2. Financieel-administratieve zaken
3. Voorlichting/juridische zaken
4. Secretariaat
5. Technische planning/bestandsbeheer
6. Voorbereiding en directievoering werken
7. Inspectie en onderhoud
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Met name bij de kleinere gemeenten kunnen deze kernfuncties niet volledig worden vervuld.
Deze gemeenten moeten overwegen het beheer van de mechanische riolering geheel of
gedeeltelijk uit te besteden. Om tot een goede besluitvorming te komen dienen drie motieven
afgewogen te worden , te weten :
het financieel motief;
het organisatorisch motief;
het technisch motief.
De beheerkosten van een over- of onderdrukriolering zijn hoger dan van een vrijvervalrio,ÓI.
De beheerkosten kunnen onderscheiden worden in exploitatiekosten en afschrijvingskosten.
De exploitatiekosten bestaan uit onderhoud,\ inspectie, verhelpen storingen en energiekosten.
In hoofdstuk 7 "Beheerkosten" zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd op basis
waarvan de exploitatie- en afschrijvingskasten per pompunit per jaar zijn bepaald. In tabel
7.3. zijn deze kosten weergegeven.
1.2 Aanbevelingen
Inspectie en onderhoud
Bij mechanische riolering verdient het aanbeveling regelmatig te inspecteren. Bij drukriolering
dient minimaal 2 keer per jaar de pompunit geïnspecteerd en onderhouden te worden, bij
vacuümriolering het onderdrukpompstation en de bufferputten minimaal 4 keer per jaar
inspecteren en onderhouden.
Betonaantasting

Om de aantasting van in beton uitgevoerde lozingspunten te verminderen wordt aanbevolen
een geleidelijke uitstroming van de persleiding onder water te realiseren. Tevens verdient het
aanbeveling de lozingsput en het aansluitende riool uit te voeren in zuurbestendig materiaal.
Stankoverlast

Bij stankoverlast in de woning dient onderzocht te worden of in de nabijheid van de woning
een goed functionerende ontluchting is aangebracht. Is deze niet aanwezig dan bijvoorbeeld
een goede ontluchtingsleiding tot onder de dakgoot aanbrengen. Tevens dient gecontroleerd
te worden of in het huis syfons aanwezig zijn.
Bij stankoverlast nabij een lozingspunt van drukriolering kan, na nader onderzoek, het
plaatsen van een biofilter een oplossing zijn. In sommige gevallen is de stankoverlast te
verminderen door de uitmonding van de persleiding in de lozingsput aan te passen. De
lozingsput dient bij voorkeur niet in de nabijheid van woningen gesitueerd te worden.
Vetaanslag/vervuiling

Vetaanslag in en vervuiling van de pompput bij woonhuizen heeft in veel gevallen te maken
met een verkeerd lozingsgedrag van de aangaslotenen (zie aanbeveling lozingsgedrag). Bij
restaurants en andere instellingen met grote keukenfaciliteiten dient conform de lozingsvoorschriften een vetvanger geplaatst te zijn. Indien de vetvanger niet aanwezig is of niet goed
onderhouden wordt dient de eigenaar hierop aangesproken te worden.
In die gevallen waar regelmatig storingen optreden ten gevolge van door vetaanslag vast
zittende niveauwippers wordt aanbevolen deze te vervangen door borrelbuizen.
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Lozingsgedrag
Het lozingsgedrag van de aangeslatenen is moeilijk te beïnvloeden. Het bezoeken en
aanschrijven van aangeslatenen met een foutief lozingsgedrag heeft bij diverse gemeenten
tot goede resultaten geleid. Eventueel kan gedreigd worden de kosten van reiniging en
verhelpen van de storing op de aangeslatene te verhalen. In het uiterste geval kan overwogen worden de aangeslatene van een eigen pompunit te voorzien.
Het verdient aanbeveling om potentiële vetlozers, zoals restaurants, een eigen pompunit te

geven.
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21NLEIDING
2.1 Algemeen
Door de Stichting RIONED is aan Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. te Deventer
opdracht verstrekt voor het opstellen van aanbevelingen voor het beheer van mechanische
rioleringssystemen.
Bij mechanische riolering wordt het afvalwater afgevoerd via buffer- of pompputten die in de
directe nabijheid van de woningen zijn gelegen. Het transport van het afvalwater vanaf deze
putten vindt plaats met onderdruk (vacuümriolering) of overdruk (drukriolering) . De transportleidingen bestaan uit kunststofleidingen met relatief kleine diameters die met een minimum
aan gronddekking zijn aangelegd. Regenwater wordt in het algemeen niet op de mechanische riolering aangesloten. Dit zou leiden tot grotere diameters en grotere pompcapaciteiten
waarmee de financiële voordelen van mechanische rioleringssystemen teniet worden gedaan.
Mechanische riolering wordt veel toegepast in relatief dun bebouwde gebieden en in situaties
met moeilijke uitvoeringsomstandigheden.
In dit rapport zijn aanbevelingen voor het beheer van de mechanische rioleringssystemen
beschreven. Met nadruk wordt erop gewezen dat de aangegeven aanbevelingen niet zonder
meer in elke situatie toepasbaar zijn. De specifieke situatie in een gemeente kan aanleiding
zijn voor het anders omgaan met de hier gegeven aanbevelingen.
2.2 Aanleiding en probleemstelling
Als direct gevolg van de "Verfijningsregeling" is door de Rijksoverheid en de gemeenten
vanaf 1980 voor circa 1,5 miljard gulden geïnvesteerd in de aanleg van over- en onderdrukriolering. Met deze actie werden circa 150.000 woningen aangesloten. Het betreft hier
voornamelijk woningen in gebieden met een lage bebouwingsdichtheid. Met name uit
kostenoverweging is destijds gekozen voor het systeem van over- en onderdrukriolering. De
kosten voor het beheer en onderhoud van deze mechanische riolering worden in vrijwel alle
gevallen door de gemeenten gedragen.
Het beheer en onderhoud van mechanische riolering is arbeidsintensiever dan van vrijverval
riolering. Dit wordt veroorzaakt door de electro-mechanische onderdelen en het feit dat alleen
afvalwater met mechanische riolering wordt getransporteerd.
In juni 1986 is de NPR 3221 "Buitenriolering onder over- en onderdruk" verschenen. In deze
richtlijn worden met name de ontwerpcriteria voor de over- en onderdrukrioleringssystemen
aangegeven. Tevens worden aanleg, enkele bijzondere voorzieningen, de beproevingen bij
aanleg en oplevering, de revisie en het onderhoud beschreven. Op 17 juni 1987 is de NPR
3220 "Buitenriolering beheer" uitgekomen. Deze NPR geeft aanwijzingen voor het beheer van
de gemeentelijke buitenriolering. lnp ddel!f is een herziene versie iA -mei-t993 beschikbaar
gekomen. Beide NPR's geven richtlijnen voor inspectie en onderhoud van de elektrische en
mechanische installaties, putten en leidingen. Deze richtlijnen hebben echter een ;q;;m
globaal karakter. De eertijds nog beperkte kennis en ervaring met mechanische rioleringssystemen is hier mede debet aan.
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De globale richtlijnen uit de NPR's zijn niet uitgewerkt tot concrete aanbevelingen op
technisch , organisatorisch en bestuurlijk vlak. Aan dergelijke aanbevelingen bestaat een
behoefte, getuige de geregelde vragen dienaangaande aan de stichting RIONED. Dit
gegeven, in combinatie met de hoge kosten die gemoeid zijn met het beheer en onderhoud
van mechanische riolering en de inmiddels gegroeide inzichten op dit terrein, vormt de
aanleiding om nadere aanbevelingen op te stellen, op basis van een korte evaluatie van
knelpunten.
2.3 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:
Het opstellen van nadere aanbevelingen voor het doelmatig beheer van mechanische
rioleringssystemen, in aanvulling op de NPR 3220 en de NPR 3221 .
Met name wordt aandacht geschonken aan het in kaart brengen van verbeteringsmaatregelen voor specifieke knelpunten van de mechanische rioleringssystemen.
2.4 Werkwijze
De bestaande knelpunten en de gehanteerde oplossingsrichtingen bij de mechanische
rioleringssystemen zijn opgesteld door het projectteam en de begeleidingscommissie
(zie § 2.6.). Vervolgens zijn de knelpunten getoetst door middel van een enquête onder 47
gemeenten en een workshop waaraan door 17 gemeenten werd deelgenomen. De resultaten
van deze inventarisatie vormen de basis voor hoofdstuk 5, 6 en 7.

M..~ame tijdens de workshop kwam duidelijk naar voren dat de verschillende klachten bij de
diverse gemeenten op uiteenlopende wijze kunnen worden opgelost. Ook over de frequentie
van het onderhoud en de uitvoeringswijze daarvan, met name voor de drukriolering, werd
door de gemeenten verschillend gedacht. Het blijkt dat geen eenduidige aanbeveling is te
geven over de wijze waarop een bepaalde storing of klacht moet worden opgelost en over de
mate waarin onderhoud dient te worden verricht. Ook binnen één gemeente kan de
frequentie van onderhoud per pompunit verschillend zijn. Dit heeft dan vooral te maken met
het lozingsgedrag van de aangeslotene(n).
2.5 Leeswijzer
In het voorliggende rapport worden voor de diverse onderdelen de namen gehanteerd die in
de praktijk gebruikelijk zijn. In een aantal gevallen wijken deze af van de gebruikte namen in
de NPR 3220. In hoofdstuk 3 wordt bij de korte beschrijving van de bestaande rioleringssystemen onder over- en onderdruk de gebruikte benaming voor de diverse onderdelen
gegeven.
Hoofdstuk 4 behandelt het beheersaspect van mechanische rioleringssystemen, waarbij
onderscheid gemaakt wordt naar inspectie, onderhoud en vervanging. De opgenomen
frequenties voor inspectie en onderhoud en de gemiddelde levensduur van de onderdelen
van mechanische riolering geven een indicatie van de wijze waarop het beheer kan worden
uitgevoerd. Tevens worden in dit hoofdstuk enkele specifieke toepassingen van drukriolering
besproken, te weten drukriolering bij woonarken en strandpaviljoens.
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In de loop der jaren is een redelijk helder beeld ontstaan van de knelpunten welke zich bij
mechanische rioleringssystemen voordoen . Door middel van de enquête en de workshop zijn
deze knelpunten en mogelijke maatregelen nader geïnventariseerd. In hoofdstuk 5 worden
per knelpunt de mogelijke maatregelen aangegeven, met een korte beschrijving van de
ervaringen welke met de maatregel zijn opgedaan.
Beheren van (mechanische} riolering betekent onder meer organiseren. In hoofdstuk 6 wordt
met name de organisatie toegelicht. Suggesties worden gedaan om antwoord te geven op
vragen als "Wie handelt een klacht of storing af" en wordt het beheer en onderhoud van de
mechanische riolering uitbesteed of door de eigen dienst verzorgd.
In hoofdstuk 7 komen de kosten welke gemoeid zijn met het beheer van mechanische
riolering aan de orde. In dit hoofdstuk worden enkele kentallen gegeven voor vervangingskosten en gemiddelde jaarlijkse kosten voor het verhelpen van storingen.
2.6 Begeleidingscommissie en projectteam

De samenstelling van de voor dit onderzoek ingestelde begeleidingscommissie was:
ing. E. Steentjes
ir. A.S. Beenen
ing. M.M. Geise
ing. R. Ywema
ing. A.F.H.J. de Wildt

- Gemeente

~tinchem

(voorzitter)

- Stichting RIONED
- I:Fr Flygt.b:-v.

Le

7 , "-q

- Hetdemij--ASvies-6:-v.

"'"'c
AAv,

Ja-ov ua..v '>I o.j.

e.vRI" b\.(v""'-"\'""--

- Gemeente Zevenaar

Het projectteam van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v. dat het onderzoek
uitvoerde was samengesteld uit:
ir. J.T. Bresters
J.J. Jacobs
ing. G.W. Koldewijn
ir. M.J. Schaap

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Aanbevelingen beheer mechanische riolering

7

3 BESCHRIJVING BESTAAN DE SYSTEMEN
3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de bestaande rioleringssystemen onder overen onderdruk. Bij het opstellen van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de NPR 3221
"Buitenriolering onder over- en onderdruk".
3.2 Korte beschrijving systeem onder overdruk

Bij de bestaande systemen onder overdruk is een tweedeling te maken: de "drukriolering" en
het "lucht-persriool". Op dit moment is met het lucht-persriool nog weinig ervaring opgedaan.
Derhalve is besloten dit systeem in deze studie verder buiten beschouwing te laten.
Bij drukriolering wordt het afvalwater van de woningen en bedrijven via een huisaansluitleiding naar de pompput afgevoerd. Afhankelijk van het aantal woningen dat op één pompput is
aangesloten worden voor de pompput inspectieputten geplaatst voor het bufferen van het
afvalwater. Door middel van een pomp wordt het afvalwater onder overdruk naar de
vrijvervalriolering of de rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.
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Figuur 3.1 Schema riolering onder overdruk
Bij een drukrioleringssysteem kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden (zie
figuur 3.1):
de huisaansluit- en verzamelleidingen onder vrijverval;
Dit zijn kunststof leidingen (voornamelijk PVC) die de verbinding vormen tussen de
woningen en de pomp- of inspectieputten.
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de pompput met persleiding ;
In de pompput wordt het afvalwater verzameld en via de persleiding naar de transportleiding gepompt.
de transportleiding ;
Door de transportleiding wordt het afvalwater getransporteerd naar het lozingspunt.
het lozingspunt;
Bij het lozingspunt wordt het afvalwater geïnjecteerd in b.v. het vrijvervalstelsel of de
rioolwaterzuiveringsinstallatie.
In het onderstaande worden een aantal ontwerpcriteria voor een overdrukrioleringssysteem
gegeven:
het systeem dient door een daartoe deskundige instantie te worden ontworpen en door
een deskundig aannemer te worden aangelegd;
het systeem dient voor de afvoer van huishoudelijk en industrieel afvalwater. De
hemelwaterafvoer mag dus niet op het systeem worden aangesloten;
aanwezige saptictanks of beerputten dienen afgekoppeld, gereinigd en met zand gevuld
te worden ;
het afschot van de huisaansluit- en verzamelleidingen onder vrij verval dient minimaal
1:250 te bedragen;
in de vrijvervalleidingen dient om de maximaal 70 m een ontstoppingsput of inspectieput
te worden geplaatst;
het aantal pompputten dient uit kostenoogpunt te worden beperkt;
afhankelijk van het aantal aangesloten woningen kunnen naast de pompput ook nog
buffer- of inspectieputten worden toegepast, zodat in het systeem een redelijke berging
ontstaat;
de keuze van type en capaciteit pomp wordt bepaald door het totale overdrukrioleringssysteem. Voorkeur verdient zoveel mogelijk 1 type pomp toe te passen;
de diameter van de persleiding is mede afhankelijk van de keuze van de pomp. Worden
er pompen toegepast die het afvalwater versnijden en een hoge werkdruk leveren (de
zogenaamde versnijdende pompen) dan kan de diameter kleiner zijn dan wanneer niet
versnijdende pompen worden toegepast.
een tweede criterium dat bepalend is voor de diameter van de persleiding is de toegelaten stroomsnelheid, tussen de 0,6 en 2,0 m/s.
De dimensionering van het persleidingsysteem vraagt veel aandacht in verband met de
bovengenoemde minimale snelheid ter voorkoming van bezinking in de leidingen, het
werkpunt van de pompen en de beperkte gelijktijdige werking van de pompen .
3.3 Korte beschrijving systeem onder onderdruk

Bij rioleringssystemen onder onderdruk wordt het afvalwater van de huishoudens en
bedrijven in bufferputten verzameld en via onderdruk naar een opslagtank getransporteerd.
Vanuit deze opslagtank wordt het afvalwater geloosd in het vrijvervalstelseL
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Bij een rioleringssysteem onder onderdruk kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden (zie figuur 3.3}:
de huisaansluit- en verzamelleidingen onder vrij verval;
de bufferput met onderdrukleiding;
In de bufferput wordt het afvalwater verzameld en via de onderdrukleiding naar de
onderdruktransportleiding getransporteerd. In de bufferputten is een regelklep aanwezig.
de onderdruktransportleiding;
Door de onderdruktransportleiding wordt het afvalwater getransporteerd naar het
onderdrukpompstation.
het onderdrukpompstation;
Het onderdrukpompstation bestaat uit een onderdrukopslagtank, de vacuümpompen en
de perspompen . In de onderdrukopslagtank wordt het afvalwater opgeslagen en daarna
onder overdruk verder verpompt via een persleiding naar het lozingspunt.
het lozingspunt.
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Figuur 3.3 Schema riolering onder onderdruk
Het onderdrukrioleringssysteem wordt met name toegepast bij de vacuümriolering. In het
onderstaande worden een aantal ontwerpcriteria voor een vacuümrioleringssysteem gegeven:
de hemelwaterafvoer mag niet op het systeem worden aangesloten;
het afschot van de huisaansluit- en verzamelleidingen dient minimaal 1:250 te bedragen;
het aantal bufferputten dient te worden beperkt, daar de kosten van een bufferput met
regelklep relatief hoog zijn en een plaats is waar storingen op kunnen treden;
voor de opvang en berging van afvalwater zijn bufferputten noodzakelijk. De berging in
de putten dient voldoende te zijn voor ten minste 24 uur;
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de onderdrukleiding moet volgens een zaagtandprofiel worden aangelegd, zodat het
afvalwater zich verzamelt in de diepe punten, de zogenaamde waterproppen. Een
voorbeeld van het zaagtandprofiel wordt in figuur 3.4 gegeven;
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figuur 3.4. zaagtandprofiel
de lengte van het systeem wordt bepaald door de maximale statische opvoerhoogte van
5 meter tussen een bufferput en het onderdrukpompstation en beperkt zich meestal tot

2000 m;
de plaats van het onderdrukpompstation dient zo centraal mogelijk in het systeem te
worden gekozen;
bij voorkeur dienen meerdere onderdruktransportleidingen naar het onderdrukpompstation te worden gelegd;
in elke onderdruktransportleiding afsluiters plaatsen in verband met lokaliseren storingen.
De belangrijkste beperking van vacuümriolering is de geringe mogelijkheid om grote of
meerdere kleine hoogteverschillen in het terrein te overwinnen. Een juiste uitvoering van het
lengteprofiel (zaagtandprofiel) is essentieel voor de goede werking van het systeem. Bij
slechte grondslag of vele hindernissen in het tracé geeft dit soms aanleiding tot problemen.
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4 BEHEER RIOLERINGSSYSTEMEN ONDER OVER- EN ONDERDRUK

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het beheeraspect van rioleringssystemen
onder over- en onderdruk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar inspectie, onderhoud en
vervanging . De in dit hoofdstuk opgenomen aanbevelingen voor inspectie, onderhoud en
vervanging geven een indicatie over de wijze waarop het beheer kan worden uitgevoerd. Per
situatie zal echter moeten worden beoordeeld of de aangegeven inspectie- en onderhoudsschema's aanpassing behoeven.
Voor het beheer van mechanische rioleringssystemen is het van wezenlijk belang dat van het
aangelegde systeem goede revisiegegevens beschikbaar zijn. Bij deze revisiegegevens dient
een lijst met toegepaste materialen aanwezig te zijn . Van belang is ook te weten welke
afspraken er met de bewoners van de aangesloten percelen zijn gemaakt, met name over de
hoeveelheid en samenstelling (lozingsverordening) van het te lozen afvalwater per perceel.
Dit is immers een uitgangspunt geweest bij het ontwerp.
De in dit hoofdstuk gehanteerde frequentiecijfers voor inspectie e.d. zijn ontleend aan NPR
3220 en NPR 3221 .

4.2 Inspectie en klein onderhoud
Bij drukrioleringssystemen is het van belang dat de pompunits renelmatig geïnspecteerd
worden. De overige onderdelen van de drukrioleringssystemen zijn minder storingsgevoelig
en behoeven derhalve ook minder frequent geïnspecteerd te worden. In het onderstaande zal
per onderdeel kort worden aangegeven wat er geïnspecteerd dient te worden en welke
gegevens dienen te worden vastgelegd in een inspectierapport
Huisaansluitleiding
De huisaansluitleidingen liggen over het algemeen in particuliere grond. Het beheer berust
dan bij de eigenaar van het perceel. Indien de huisaansluitleiding in gemeentelijke grond ligt
dient de gemeente voor het beheer zorg te dragen. Bij doelmatig gebruik van een correct
aangelegde huisaansluitleiding behoeft deze over het algemeen niet geïnspecteerd en
onderhouden (reiniging) te worden.
Verzamelriolen
Het inspecteren van de verzamelriolen is een gemeentelijke taak, ook al is het verzamelriool
gelegen op particuliere grond. De verzamelriolen dienen in de periode direct na aanleg om
de 6 maanden geïnspecteerd te worden. Afhankelijk van de inspectieresultaten kan de
inspectiefrequentie teruggebracht worden naar circa 1x per jaar. Bij een correct lozingsgedrag (geen vet) is het reinigen van de verzamelleidingen 1 keer per 10 jaar voldoende.
Inspectieputten
De inspectieputten dienen in de beginperiode, evenals de verzamelriolen, 1x per 6 maanden
geïnspecteerd te worden. Afhankelijk van de inspectieresultaten kan de frequentie teruggebracht worden naar 1x per jaar. Voor zowel de verzamelriolen als de inspectieputten geldt
dat eventueel geconstateerde schadebeelden (b.v. vervuiling) in een inspectierapport dienen
te worden vastgelegd. Indien het schadebeeld regelmatig in eenzelfde riool of put wordt
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waargenomen dient een onderzoek naar de oorzaak te worden ingesteld (onderhoud).
Bufferputten onderdrukriolering
De bufferputten bij onderdrukriolering dienen 2 keer per jaar geïnspecteerd te worden.
Tijdens deze inspectie moeten de kleppen afgesteld worden. Het beheer van onderdrukriolering vraagt om specifieke kennis. In veel gemeenten is deze kennis niet aanwezig en wordt
het beheer derhalve uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
Pompunits bij drukriolering
In de beginperiode dienen de pompunits 1x per 3 maanden geïnspecteerd te worden.
Hiermee wordt snel inzicht verkregen in de mate van vervuiling van de pompunit en kunnen
eventuele storingen worden voorkomen. Bij de inspectie is het een goede zaak om de
pompput door middel van handbediening leeg te pompen zodat de afzettingen op de bodem
en het banket goed zichtbaar worden. Verder dienen tijdens de inspectie de ontluchtingsgaten in de deksel gecontroleerd te worden, deze mogen niet verstopt zitten. Tijdens de
inspectie dient de kWh meterstand of de urenteller (indien aanwezig) genoteerd te worden.
Een plotselinge verandering in de meteropnamen kan een aanwijzing geven voor noodzakelijk onderhoud of een veranderd lozingsgedrag van de aangeslotene(n). Tevens dient de
mate van vervuiling (ook vetaanslag) in het inspectierapport te worden genoteerd.
Afhankelijk van de noodzaak en de werking van de pompinstallatie verdient het aanbeveling
om eens per jaar vuil en vetaanslag in de pompput door middel van reinigen onder hoge
druk (of eventueel een stoomcleaner) te verwijderen. De werkelijk benodigde frequentie van
het onderhoud is afhankelijk van de inspectieresultaten en zal in de gebruiksperiade blijken.
De inspectiefrequentie van elektromechanische onderdelen kan variëren van 1 tot 2 keer per
jaar. Afhankelijk van het aantal draaiuren en de bedrijfsvoorschriften van de leverancier van
de pompunit, zal onderhoud aan de pompunits eens in de 1 tot 2 jaar moeten plaatsvinden.
Indien de gemeentelijke onderhoudsdienst niet over voldoende kennis beschikt om de in de
bedrijfsvoorschriften genoemde controle en handelingen te verrichten, is het mogelijk een
onderhoudscontract af te sluiten met b.v. de leverancier of een ander elektrotechnisch
onderhoudsbedrijf. Het regelmatig inspecteren en onderhouden van de pompunits verdient de
voorkeur boven het zogenaamde storingsonderhoud (zie ook § 4.3.).
Onderdrukpompstation
Bij vacuümriolering verdient het aanbeveling om bij het onderdrukpompstation twee maal per
maand de meterstanden op te nemen ter controle van de werking van het systeem. Tevens
dient één keer per maand een algehele inspectie van het onderdrukpompstation plaats te
vinden, waarbij dus ook de elektromechanische installatie wordt meegenomen. Indien het
onderdrukpompstation dicht bij woningen is gelegen dient de gebruikte lucht gefilterd te
worden. Hiervoor worden zowel ijzeraarde-, kool- en biofilters toegepast. Het filtermateriaal
dient bij iedere inspectie vervangen te worden.
Zoals bij de bufferputten al is opgemerkt, vraagt het beheer van onderdrukriolering om
deskundig personeel. Voor de onderdrukopslagtank en de vacuümpompen is een inspectieen onderhoudsfrequentie van 4x per jaar gewenst. Afhankelijk van de inspectieresultaten kan
de frequentie van 4x per jaar worden bijgesteld .
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Aanbevelingen beheer mechanische riolering

13

Persleidingen
Aan een persleiding valt niet veel te controleren. Pas als blijkt dat de inhoud van de pompput
met moeite wordt weggepompt (verhoging draaiuren, storingen), kan dit een aanwijzing zijn
voor een verstopping of vernauwing van de persleiding. De persleiding dient dan onder hoge
druk of anderszins te worden gereinigd. De ervaring leert dat indien voldaan wordt aan de in
§ 3.2. genoemde stroomsnelheidscriteria, verstoppingen van persleidingen slechts zelden
voorkomen .
Onderdrukleiding
Bij een onderdrukleiding is het van belang dat deze luchtdicht is. Anders kan immers geen
vacuüm worden gezogen. Aan de onderdrukleiding is net als bij de persleiding verder weinig
onderhoud noodzakelijk.
Lozingspunten
Bij lange verblijftijden (langer dan circa 10 uur) van het afvalwater onder anaêrobe condities
(in de persleiding), kan door het vrijkomen van H2 S in het lozingspunt stankhinder en
aantasting van betonnen riolen en putten optreden. Derhalve is het noodzakelijk dat de
lozingspunten één keer per jaar worden gecontroleerd. In hoofdstuk 5 zal hier nader op
worden ingegaan.
Lozingen op doorgaande persleidingen zijn moeilijk controleerbaar, maar in principe
onderhoudsvrij.
In de onderstaande tabel worden de inspectiefrequenties samengevat:

I Onderdeel

I Inspectiefrequentie

Huisaansluitleiding

-

Verzamelriolen

1 keer per 10 jaar

Inspectieputten

1 keer per 1 jaar

Bufferputten onderdrukriolering

2 keer per 1 jaar

Pompunits

2 keer per 1 jaar

Onderdrukpompstation

4 keer per 1 jaar

Persleidingen
Onderdrukleidingen

-

Lozingspunten

1 keer per 1 jaar

I

Tabel 4.1 . Inspectiefrequenties
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4.3 Groot onderhoud

De inspectie en het onderhoud van over- en onderdrukriolering is nauw met elkaar verweven.
In de vorige paragraaf is per onderdeel aangegeven waaruit de inspectie en het klein
onderhoud dient te bestaan.
Eén keer per drie jaar dient een inspectie met groot onderhoud te worden uitgevoerd. Bij
deze inspectie wordt extra aandacht aan de pomp en de elektrische installatie besteed. In
bijlage 3 is een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden bij inspectie met klein
onderhoud en inspectie met groot onderhoud opgenomen. Indien dit inspectieschema wordt
toegepast is sprake van zogenaamd preventief onderhoud.
Uit de enquête, gehouden in het kader van deze studie, is gebleken dat in enkele gemeenten
nog sprake is van correctief of storingsafhankelijk onderhoud. Bij storingsafhankelijk
onderhoud wordt gereageerd op storingsmeldingen, tussentijds wordt geen inspectie en/of
onderhoud uitgevoerd.
De afweging tussen correctief of preventief onderhoud is sterk afhankelijk van de lokale
omstandigheden. Bij een gemeente met slechts een klein aantal pompunits is het systeem
van correctief onderhoud nog wel mogelijk. Naarmate het aantal pompunits groter wordt zal
men moeten overgaan naar het systeem van preventief onderhoud. Op dit moment is het nog
niet mogelijk aan te geven waar, financieel gezien, het omslagpunt ligt. Ook is geen verband
gevonden tussen het aantal storingen en het toegepaste onderhoudssysteem (preventief
versus correctief) . Wel is vastgesteld dat bij inspectie en eventueel benodigd onderhoud van
de pompunits 1 keer per 14 dagen de kans op storingen praktisch nul is. Deze hoge
frequentie van inspectie/onderhoud is echter binnen de meeste organisaties niet mogelijk en
het onderhoudsbudget laat deze frequentie ook over het algemeen niet toe. Bij de in
paragraaf 4.2. aangegeven (preventieve) inspectie- en onderhoudsfrequenties zal onder
normale gebruiksomstandigheden 1 op 10 à 20 pompunits per jaar in storing vallen.
4.4 Vervanging

Niet alle onderdelen van de over· en onderdrukriolering hebben eenzelfde gemiddelde
levensduur. Het drukrioleringssysteem is pas in de zeventiger jaren voor het eerst toegepast,
waardoor nog weinig gegevens bekend zijn over de levensduur van de verschillende
onderdelen . In het onderstaande zal kort op de gemiddelde levensduur van de diverse
onderdelen van over- en onderdrukriolering worden ingegaan:
Huisaansluitleidingen
De eventuele vervangingskasten voor huisaansluitleidingen welke liggen binnen de perceelsgrens komen voor rekening van de eigenaar/bewoner, tenzij een zakelijk recht is gevestigd.
De gemiddelde levensduur van een huisaansluiting ligt tussen de 50 en 80 jaar. Opgemerkt
wordt dat de huisaansluitleidingen vaak vernieuwd worden bij het vervangen van de
verzamelleidingen waarop deze zijn aangesloten.
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Verzamelleidingen
Deze vrijvervalleidingen zijn overwegend in PVC uitgevoerd en vallen onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid, ook al bevinden deze zich in particuliere grond. De gemiddelde
levensduur van deze vrijvervalleidingen ligt tussen de 50 en 80 jaar.
Inspectie- en/of bufferputten
Deze putten zijn doorgaans van polyester of beton. De gemiddelde levensduur van de
inspectieputten is 50 tot 80 jaar. De inspectieputten worden meestal gelijk met de verzamelleidingen vervangen.
Pompunit
Globaal kan de pompunit in de volgende onderdelen worden onderverdeeld:
de pompput;
de pomp, leidingwerk en appendages;
elektrische installatie.
De gemiddelde levensduur van deze onderdelen verschilt. Een pompput heeft een gemiddelde levensduur van 40 jaar. Bij de pompput heeft met name de putrand en de deksel last van
aantasting. De gemiddelde levensduur van de putrand en deksel is hierdoor vaak maar 30
jaar. De pompunit en de elektrische installatie worden vaak gezamenlijk vervangen en
hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Hierbij is de mate van onderhoud aan de
pompunit en het lozingsgedrag van de aangeslatenen van groot belang.
Pers- en transportleidingen
Persleidingen kunnen uitgevoerd zijn in PVC of HPE. De gemiddelde levensduur bedraagt 50
tot 60 jaar.
Onderdrukpompstation
De gemiddelde levensduur van een vacuümpomp is 10 jaar. De gemiddelde levensduur van
de perspomp is gelijk aan die van een pompunit, namelijk 15 jaar. Hierbij is wederom het
onderhoud aan de pompen en het lozingsgedrag van belang. De pompput en de onderdrukopslagtank dienen gemiddeld na 50 jaar te worden vervangen.
Met nadruk wordt erop gewezen dat de hier aangegeven levensduur gemiddelde waarden
zijn. De werkelijke levensduur is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie.
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I Onderdeel

I

Gemiddelde levensduur

Huisaansluitleiding

50- 80 jaar

Verzamelleiding

50- 80 jaar

Inspectieputten
Bufferput (onderdruk)

50- 80 jaar
40 jaar

vacuümklep en appendages

10 jaar

I

(onderdruk)
Pompunit
pompput
pomp, leidingwerk en appendages

40 jaar
15 jaar

elektrische installatie

15 jaar

Pers- en transportleidingen

50- 60 jaar

Onderdrukpompstation
vacuümpomp

10 jaar

perspomp

15 jaar

pompput en onderdrukopslagtank

50 jaar
15 jaar

elektrische installatie

Tabel 4.2. Gemiddelde levensduur onderdelen over-en onderdrukriolering
4.5 Specifieke situaties

Bij de specifieke situaties kan gedacht worden aan de aangelegde drukrioleringssystemen
voor:
woonarken
recreatieondernemers (campings, zomerhuisjes en strandpaviljoens)
bedrijven (melkveehouderijen, kaasboerderijen etc.)
Deze specifieke gevallen stellen specifieke eisen aan de drukrioleringssystemen. Opgemerkt
wordt dat bij deze specifieke situaties geen ervaringen met andere systemen dan drukriolering bekend zijn.
Bij woonarken kunnen vanwege het ruimtegebrek over het algemeen geen standaard
drukrioleringsunits worden toegepast. De units bestaan vaak uit polyestertanks met een
inhoud van circa 35 liter. De pompen hebben hierdoor gemiddeld een hoger aantal schakelingen per uur en een geringe looptijd (soms reducerend tot 15 seconden). Tevens is op
woonarken vaak geen krachtstroom (380 Volt) aanwezig waardoor de pompunits op 220 Volt
draaien. Het niveau van de woonark ten opzichte van de wal kan variêren en daarmee ook
de statische opvoerhoogte. Tevens is het zo dat een woonark verplaatst moet kunnen
worden. De koppeling met de wal dient dus eenvoudig losgemaakt te kunnen worden. Bij het
ontwerp van de woonarkriolering dient met deze aspecten rekening te worden gehouden.
Het beheer van woonarkriolering is ook vaak verschillend van het beheer van drukriolering.
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De pompunit bevindt zich meestal aan boord van de ark en is daardoor moeilijker bereikbaar.
In veel gemeenten wordt het beheer van de drukriolering bij woonarken dan ook overgedragen aan de bewoners.
Bij recreatieondernemers komen we de seizoen- en weekend gebonden lozingen tegen. Bij
de weekend gebonden lozingen is sprake van zeer lange verblijftijden van het afvalwater in
de persleiding. Aanbevolen wordt de persleiding aan het eind van het weekend door te
spoelen. In overleg met de waterkwaliteitsbeheerder kan besloten worden tot het aansluiten
van de regenwaterafvoer op het systeem. Bij de seizoen gebonden recreatie is het probleem
van het aankoeken van de persleiding nog veel groter. Na het winterseizoen ontstaan
hierdoor opstartproblemen. In dergelijke gevallen wordt geadviseerd de leiding na het
zomerseizoen door te spoelen.
De laatste jaren worden steeds meer strandpaviljoens aangesloten op de riolering, meestal
door middel van drukriolering. Doordat het systeem 's winters niet in gebruik is, kent men ook
hier na het winterseizoen opstartproblemen. Wederom geldt dat het doorspoelen van de
persleiding na het zomerseizoen de beste oplossing is. Bij deze systemen wordt een aantal
specifieke klachten op het gebied van het beheer geconstateerd. De strandpaviljoens staan
in een agressief milieu, waardoor meer en regelmatiger onderhoud aan de diverse onderdelen van het systeem moet worden gepleegd.
De duinen en het strand zijn in het voor- en najaar sterk in beweging. Indien het drukrioleringssysteem in de winterperiode niet wordt afgebroken, kan het zijn dat aan het begin van
het zomerseizoen de pompput overdekt is met zand of dat pompput en persleiding bovenop
het strand liggen. In de wintermaanden dient de situatie ter plaatse dan ook regelmatig
gecontroleerd te worden om beschadiging van pompput en persleiding tegen te gaan.
Bij bedrijven, welke door middel van drukriolering op de riolering zijn aangesloten, doen zich
voornamelijk problemen voor indien de ontwerpcriteria niet goed gekozen zijn of de situatie
zich wijzigt. Hierbij kan gedacht worden aan een verandering in het produktieproces
waardoor de samenstelling van het afvalwater verandert en/of meer afvalwater vrijkomt. Een
wijziging in de samenstelling kan gevolgen hebben voor de aantasting van materiaal in de
pompput of ontvangput Een toename van de afvalwaterproduktie kan storing in het drukrioleringssysteem tot gevolg hebben. Bij grotere drukrioleringssystemen kan het voorkomen dat
elders in het systeem klachten ontstaan (b.v. hoogwatersignalering doordat andere pompen
het afvalwater niet kunnen verpompen).
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5 ANALYSE EN OPLOSSING VAN KNELPUNTEN/STORINGEN
5.1 Inleiding
In de loop der jaren is een redelijk helder beeld ontstaan van de knelpunten bij mechanische
rioleringssystemen. De bestaande knelpunten en de gehanteerde oplossingsrichtingen bij de
mechanische rioleringssystemen zijn opgesteld door het projectteam en de begeleidingscommissie. Vervolgens zijn ze getoetst door middel van een enquête onder 47 gemeenten .
De enquêtevragen zijn opgenomen in bijlage 1. De resultaten van de enquête met betrekking
tot de knelpunten is opgenomen in bijlage 2. Aanvullend op de enquête is een workshop
gehouden, waarbij 17 gemeenten aanwezig waren. Tijdens de workshop is nader inzicht
verkregen in de mate van voorkomen en de ernst van de volgende gesignaleerde knelpunten:
betonaantasting (§ 5.2.)
stankoverlast (§ 5.3.)
vetaanslag/vervuiling (§ 5.4.)
lozingsgedrag (§ 5 .5.)
Door de gemeenten zijn de door hen toegepaste oplossingen per knelpunt aangegeven en
besproken. Uit de gevoerde discussies bleek duidelijk dat over de gekozen oplossingsrichting
door de verschillende gemeenten niet eenduidig wordt gedacht.
In dit hoofdstuk zullen per oplossingsrichting de voor- en nadelen worden aangegeven.

5.2 Betonaantasting
In veel gemeenten vindt ter plaatse van de aansluiting van drukrioleringssystemen op het
vrijvervalstelsel aantasting van de betonnen riolen en inspectieputten plaats. Deze aantasting
wordt veroorzaakt door de lange verblijftijd van het afvalwater in de persleiding.
In huishoudelijk afvalwater is onder normale omstandigheden een zekere hoeveelheid
zuurstof aanwezig. Deze hoeveelheid neemt af in de tijd ten gevolge van het biochemisch
zuurstof verbruik (BZV), waarbij organisch materiaal wordt afgebroken. In een persleiding,
waarbij geen zuurstof beschikbaar is, ontstaat hierdoor anaëroob water. In de slijmhuid op de
buiswanden ontstaan ten gevolge van micro-biologische reductie van voornamelijk sulfaat,
zowel onder aërobe als anaërobe omstandigheden sulfiden. Onder aërobe omstandigheden
worden de sulfiden tot onschadelijke verbindingen geoxideerd. Onder anaërobe omstandigheden ontbreekt het aërobe deel van de slijmhuid en vindt verhoging van het sulfidegehalte in
het afvalwater plaats. De optimale temperatuur voor deze reductieprocessen ligt bij 35° C,
maar het reductieproces kan reeds optreden bij 10° C. De optimale zuurgraad voor het
reductieproces ligt bij een Ph van 7,2. Het huishoudelijk afvalwater heeft een Ph van 7 tot 7,5
en afhankelijk van het seizoen een temperatuur tussen de aoen 22° C.
Van de sulfiden is alleen het moleculaire H2 S (zwavelwaterstof) als gasvormig element
schadelijk. Het H2 S komt via diffusie in de rioollucht boven de waterspiegel. Deze diffusie
wordt groter naarmate de uitstroming turbulenter wordt. Op vochtig beton wordt het zwavelwaterstof, bij aanwezigheid van zuurstof, door bacteriën omgezet in zwavelzuur. Door dit
sterke zuur wordt

de vrije

kalk in

het beton omgezet in

calciumsulfaat of gips

(CaS04·2H20). Het gips kan door water worden uitgespoeld.
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Drukriolering bestaat doorgaans uit een aantal pompunits en persleidingen die uiteindelijk
uitmonden in het vrijvervalstelsel van de gemeente. Het afvalwater heeft in deze systemen
vaak een verblijftijd onder anaërobe omstandigheden van 2 tot 3 etmalen. Hierdoor kan een
volledige reductie van alle zwavelverbindingen optreden. Een ander aspect is dat drukriolering overwegend in de buitengebieden ligt. De buitengebieden hebben een overwegend
agrarisch karakter. Clandestiene lozingen van bijvoorbeeld gier kunnen dan niet worden
uitgesloten. Gier bevat extreme hoeveelheden zuurstofbindende stoffen en soms zeer grote
hoeveelheden zwavelverbindingen. Tevens is een toename te zien van het aantal zwavelverbindingen in het afvalwater. Deze toename kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de toename van het gebruik van chemicaliën in de huishoudens, de wijzigingen in
het voedingspatroon en een toename van het gebruik van synthetische wasmiddelen. Ook
het drinkwater bevat sulfaat, deze sulfaatconcentraties verschillen per regio. In de kop van
I
Noord Holland, de regio Leiden en op. Zeeuws-Vlaanderen werd, tijdens een onderzoek door
de VEWIN in 1981, een sulfaatconcentratie van meer dan 100 mg/1 in het drinkwater
gemeten. In het grootste deel van Nederland ligt de sulfaatconcentratie tussen de 0 en 40
mg/1.
Bij lozingspunten van drukriolering (persleiding) op het vrijvervalstelsel of een pompput wordt
ten gevolge van bovenstaande omstandigheden regelmatig aantasting van het beton
waargenomen. Bij deze lozingspunten is immers weer zuurstof aanwezig voor het omzetten
van H2 S in calciumsulfaat. Opgemerkt wordt dat het hier gaat om betonnen buizen en
inspectieputten.
Maatregelen
Om de aantasting te verminderen of te voorkomen kunnen de volgende maatregelen worden

genomen:
Ontvangput bekleden met kunststofbeplating.

Door de ontvangput te bekleden wordt contact tussen H2 S en het beton voorkomen. De
ervaring met deze oplossing is positief. Het is echter geen goedkope oplossing. Het
bekleden van putten wordt dan ook alleen aanbevolen wanneer het om grote afmetingen
gaat (b.v. pompputten) .
Coaten van putten.
Met het coaten van bestaande betonnen inspectieputten zijn slechte ervaringen opgedaan. Er dienen nogal wat maatregelen te worden genomen voordat een inspectieput
gecoat kan worden. Zo dient de put vooraf goed gereinigd te worden en volledig droog te
zijn voordat de coating wordt aangebracht. Bij bestaande putten geeft vooral het droog
krijgen van de putten nogal wat problemen. Bovendien wordt vaak geen garantie op de
coating gegeven. Het toepassen van gecoate put wordt alleen aanbevolen wanneer het
gaat om een nieuw aan te leggen put.
Het plaatsen van polyester inspectieputten en het leggen van een zuurbestendige
leiding.
Deze oplossing wordt vaak toegepast. Zeker wanneer een riool en bijbehorende
inspectieputten sterk zijn aangetast en vervangen moeten worden . De oplossing is

relatief goedkoop en indien toegepast over voldoende lengte biedt het voldoende
garantie tegen aantasting . In de enquête kwam deze oplossing ook vaak naar voren en
was de ervaring positief.
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Het maken van een turbulente uitstroming en eventueel plaatsen van een biofilter.

Bij deze oplossing wordt bewust gekozen voor een turbulente uitstroming om diffusie van
H2S naar de omgeving te bewerkstelligen. De uitstroming vindt plaats in een polyesterput
met een zuurbestendige (overwegend PVC} afvoerleiding. Door mechanische ventilatie
van de polyesterput wordt het H2 S afgezogen waardoor nauwelijks tot geen aantasting
van het beton optreedt. De lucht dient door een biofilter te worden geleid om stankoverlast te voorkomen. In paragraaf 5.3. zal nader op het biofilter worden ingegaan.

Geleide uitstroming

Turbulente uitstroming

Kleine diameter persleiding.

Het zo klein mogelijk houden van de diameter van de persleiding heeft een reductie van
de verblijftijd tot gevolg. Bij lange persleidingen zal echter nog steeds H2S vorming optreden. Tevens zal de opvoerhoogte sterk toenemen, hetgeen bij lange drukrioleringssystemen of bij toekomstige extra aansluitingen op het systeem voor problemen kan zorgen.
Deze oplossing wordt dan ook niet aanbevolen.
Het suppleren van water (zie ook stankoverlast}.

Bij het toepassen van watersuppletie wordt ten eerste de verblijftijd van het afvalwater in
de persleiding verminderd en ten tweede wordt het afvalwater verdund. Met het toepassen van watersuppletie is tot nu toe weinig ervaring opgedaan, zodat nog geen
resultaten over vermindering van aantasting bekend zijn.
Tijdens de workshop kwam wel naar voren dat bij de enkele gemeente waar watersuppletie wordt toegepast de stankoverlast venninderd is, hetgeen een indicatie geeft over
de hoeveelheid H2 S-eenheden in het water.
Het suppleren van water wordt over het algemeen niet geaccepteerd door de waterkwaliteitsbeheerder daar de aanvoer van afvalwater op de zuivering hoger komt te liggen.
Indien toestemming wordt verkregen wordt aanbevolen om voornamelijk in de nachtelijke
uren watersuppletie toe te passen, daar dan de atvoer van afvalwater op het systeem het
laagst is en dus de verblijftijd in de persleiding het langst. Tevens is gedurende de
nachtelijke uren de aanvoer op de zuivering het laagst (uitgezonderd regenachtige
omstandigheden) . De hoeveelheid te suppleren water kan met behulp van modellen
berekend worden.
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Onder de waterspiegel laten lozen van de persleiding.
Door de persleiding onder water te laten uitmonden, wordt het afvalwater vermengd met
water onder aërobe condities. Uit een meting is gebleken dat in een bepaald geval het
aantal H2S eenheden reduceerde van circa 100 ppm naar circa 10 ppm. Dit is een
zodanige concentratie dat de aantasting vermindert maar niet wordt voorkomen.
Toevoegen chemicaliën
Door het toevoegen van oxydatiemiddelen, zoals waterstofperoxyde, aan het afvalwater
kan op chemische wijze de vorming van waterstofsulfide voorkomen worden. Deze
oplossing is echter duur en geeft een vaak extra belasting op de zuivering. Dit laatste
wordt veroorzaakt door de dosering van de chemicaliën. Door het discontinue karakter
van de afvalwaterstroom is steeds een wisselende hoeveelheid chemicaliën nodig. Het
toevoegen van chemicaliën aan het afvalwater wordt dan ook niet aanbevolen.

Behalve de aantasting van beton kunnen ook gegalvaniseerde kettingen in pompputten
aangetast worden door waterstofsulfide. Het vervangen van de gegalvaniseerde kettingen
door roestvrij stalen kettingen wordt dan aanbevolen.

5.3 Stankoverlast
Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door de H2 S-vorming. Stankoverlast treedt
dan ook vaak op in of nabij woningen ter hoogte van een aansluiting van persleiding op een
vrijvervalput Het blijkt dat stankoverlast vaker voorkomt bij oude woningen dan bij nieuwe
woningen. De oorzaak hiervan lijkt gelegen in het feit dat oude woningen meestal geen, of
een niet goed functionerend, stankslot hebben waardoor de H2 S door overdruk in de huizen
wordt geblazen. De stank lijkt ook te maken te hebben met het type buizen dat is toegepast.
Het oude type gres buizen voor huisaansluitingen lijkt eerder tot stankoverlast aanleiding te
geven. Dit heeft te maken met de slechte verbindingen en de maattoleranties tussen de oude
gres buizen.
Maatregelen
Met de volgende maatregelen zijn goede ervaringen opgedaan:
Goede ontluchting nabij de woning
Door ontluchting aan te brengen kan overdruk voorkomen worden. De ontluchting kan
plaats vinden door het plaatsen van een hoge ontluchtingspijp of bijvoorbeeld langs een
dakgoot-afvoerleiding. De ontluchtingsleiding doet tevens dienst als beluchtingsleiding om
het leegzuigen van stanksloten ten gevolge van onderdruk te voorkomen. Een andere
goedkope oplossing is het aanbrengen van ontluchtingsgaten in de deksel van de
verzamelput
In sommige gevallen wordt de ontluchting gecombineerd met het aanleggen van het
laatste gedeelte van de huisaansluiting op de verzamelput onder 45°.
Plaatsen biofilter
Op het plaatsen van een biofilter is bij de aantasting al uitgebreid ingegaan. Een biofilter
bevat organisch materiaal dat functioneert als drager van micro-organismen. De "vervuilde" lucht wordt door het filter geleid en wordt geabsorbeerd op het organisch materiaal.
De micro-organismen verbruiken de organische en geurende bestanddelen in de
"vervuilde" lucht om te kunnen groeien en zich te vermenigvuldigen. Hierdoor wordt het
aantal H2 S eenheden in de lucht gereduceerd en de stankoverlast verminderd. Met het
biofilter zijn goede ervaringen opgedaan. In de biofilters werden zowel schorsachtig maWitteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Aanbevelingen beheer mechanische riolering

22

terialen als heiplaggen toegepast. Het materiaal moet regelmatig omgezet worden om
dichtzitten van het biofilter te voorkomen. Aanbevolen wordt het biofilter 2 keer per jaar
om te spitten en 1 keer in de 2 jaar te voorzien van volledig nieuw materiaal. In een
geval heeft men met het toepassen van een biofilter slechte ervaringen. Bij woningen die
binnen een straal van 40 m van het biofilter stonden werden de syfons leeg getrokken,
waardoor stankoverlast ontstond. (N.B. vermoedelijk een te sterke afzuiging van de
ventilator). In enkele gevallen komt het voor dat ondanks het zuiveren van de lucht in het
biofilter toch nog stankoverlast optreedt. Overwogen kan worden de gezuiverde lucht
terug te voeren in het riool.

PALLETS oP PvC ~ZEN

Biofilter
Adsorptie middels actief koolstof
Deze oplossing is vrij kostbaar en geeft nogal wat problemen bij het reinigen van het
actief koolstof filter na gebruik. Op deze oplossing wordt daarom verder niet ingegaan.
Het plaatsen van een sifon in de huisaansluiting

Door het plaatsen van een sifon in de huisaansluitleiding wordt een stankslot gemaakt.
Deze oplossing heeft als nadeel dat sneller een verstopping in de huisaansluitleiding kan
ontstaan.
Het suppleren van water.
Bij de maatregelen om aantasting te voorkomen is al aangegeven dat het suppleren van
water de vorming van H2S vermindert. Daar H2S een van de belangrijkste oorzaken is
van stankoverlast, wordt met het suppleren van water tevens de stankoverlast verminderd. Voor deze watersuppletie is wel toestemming van de beheerder van de zuivering
noodzakelijk.
De persleiding over korte afstand in het vrijvervalriool door laten Jopen.
Hiermee wordt een gelijkmatige uitstroming van het afvalwater in het riool verkregen.
Hierdoor zal de diffusie van H2S naar de rioollucht afnemen en daardoor de stankoverlast
gering zijn. Een nadeel van deze oplossing is echter dat de aantasting over grotere
afstand plaatsvindt. Wanneer voor deze oplossing wordt gekozen dient de uitstroming
derhalve in een zuurbestendig riool plaats te vinden.
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Het laten injecteren van de persleiding buiten de bebouwingsgrens.
Door de locatie van de aansluiting van de persleiding op het vrijvervalstelsel zo te kiezen
dat er geen bebouwing in de directe omgeving aanwezig is, wordt voorkomen dat
eventuele stank voor overlast zorgt. De voorkeur gaat hierbij uit naar aansluiting van de
persleiding op een te leggen zuurbestendig riool buiten de bebouwingsgrens.
Aansluiten percelen door gemeente

Het aansluiten van bestaande percelen in het buitengebied onder toezicht van de
gemeente door een deskundig bedrijf voorkomt veel klachten over stankoverlast. Tevens
wordt hiermee voorkomen dat regenwater op de mechanische riolering wordt aangesloten.
5.4 Vetaanslag/vervuiling
Door de toename van het gebruik van vet in de huishoudens en het door de gootsteen of

toilet spoelen van dit vet treedt in de meeste drukrioleringssystemen vetaanslag op. Deze
toename van het gebruik van vet lijkt de oorzaak te zijn van klachten binnen de gemeenten
over storingen in de pompunits. De vetaanslag kan zowel in de pompput, persleiding ,
verzamelput als in de huisaansluiting optreden. Zowel in de persleiding als in de huisaansluitleiding geeft vetaanslag weinig klachten. Dit heeft vermoedelijk te maken met de stroomsnelheid van het afvalwater waardoor vetafzetting niet kan optreden. In de inspectieputten leidt
vetaanslag over het algemeen ook niet tot klachten.
Bij restaurants of andere instellingen met grote keukenfaciliteiten moet een vetafscheider
geplaatst worden. Deze dient volgens lozingsvoorschrift regelmatig en op de juiste wijze te
worden onderhouden.
Behalve vet geven ook zeepresten een aanslag in de pompput Met name bij huishoudens
waar frequent gewassen wordt en tevens een te grote hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt
kunnen zeepresten aanleiding geven tot storingen.
In veel gemeenten wordt aanslag in de pompput bij drukriolering als knelpunt ervaren. Bij
vacuümriolering zijn weinig klachten over vetaanslag bekend.
Vervuiling kan ontstaan door het lozen van sterk verontreinigd afvalwater of door zandinspoelingen {lekkende huisaansluitingen). Indien bij inspectie van een pompunit regelmatig grote
hoeveelheden vuilafzetting in de pompput worden geconstateerd, is dit aanleiding voor een
nader onderzoek.
Maatregelen
Om aanslag in en vervuiling van de pompput te verminderen of zelfs te voorkomen kunnen

de volgende maatregelen worden genomen:
aanpassen lozingsgedrag
In paragraaf 5.5. zal uitvoerig op het lozingsgedrag worden ingegaan. In gemeenten waar
op meerdere lokaties vetaanslag vaak tot storingen leidt kan de mogelijkheid tot inzameling van vet overwogen worden. Indien het om een incidenteel geval gaat kan overwogen
worden de betreffende perceeleigenaar een eigen vetafscheider of pompput te geven.
Wanneer zich dan storingen ten gevolge van vetaanslag voordoen kan de perceeleigenaar gesommeerd worden zelf voor de kosten op te draaien. Ook bij restaurants is het
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installeren van een pompunit per restaurant aan te bevelen. Het restaurant dient tevens
van een vetafscheider te worden voorzien.
Bij campings en zomerwoningenterreinen zijn goede resultaten bereikt met het ophangen
van mededelingen voor de recreanten, om aandacht te vragen voor het lozingsgedrag.
plaatsen vetafscheider

In het voorgaande is al aangegeven dat bij restaurants en andere instellingen met grote
keukenfaciliteiten het plaatsen van een vetafscheider verplicht is, conform de Wet
Milieubeheer. De geplaatste vetvanger dient dan echter wel regelmatig gereinigd te
worden en bij voorkeur door een deskundig bedrijf. De ervaring van verschillende
gemeenten is dat met name het reinigen van de vetvanger wordt nagelaten. In deze
gevallen dient de bewoner aangeschreven te worden en gewezen te worden op de
lozingsverordening. Indien dit niet helpt kan gedreigd worden met het treffen van
sancties.
Overwogen zou kunnen worden de percelen waar een vetvanger aanwezig is een
contract voor reiniging met de gemeente te laten afsluiten. Indien de gemeente dit niet
wenst dient goed aangegeven te worden waar het vet uit de vetvanger afgegeven kan
worden.
reinigen pompput
Storingen ten gevolge van aanslag in de pompput worden voorkomen door de pompput
regelmatig te reinigen. Aanbevolen wordt om deze reiniging minimaal 1 keer per jaar uit
te voeren doch bij voorkeur 2 keer per jaar.
Indien de pompput wederom snel vervuilt dient deze vaker gereinigd te worden en de
aangeslotene(n) op zijn lozingsgedrag te worden gewezen.
aanbrengen spoelkleppen
Door pompleveranciers kunnen in drukrioleringsunits spoelkleppen worden aangebracht.
Deze zorgen ervoor dat zodra de pomp in werking treed wervelingen in het afvalwater
ontstaan, waardoor vuil en slib wordt opgewoeld. Hierdoor ontstaat minder vervuiling in
de pompput Voor drukriolering zijn deze spoelkleppen echter minder geschikt. Ze nemen
namelijk veel ruimte in waardoor de pompput minder toegankelijk wordt.
voldoende verhang in huisaansluitleiding
Vetaanslag in huisaansluitleiding leidt slechts zelden tot klachten. Het is hierbij wel van
belang dat de huisaansluitleiding onder voldoende verhang ligt en bij voorkeur niet te
lang is.
inslagpeil pompen aanpassen
In een aantal gevallen blijkt zich vetafzetting in huisaansluitleidingen en verzamelleidingen voor te doen door een te hoog inslagpeil van de pompen. Afvalwater wordt dan in
deze leidingen geborgen en vet kan zich afzetten. Teneinde dit verschijnsel te vermijden ,
dient het inslagpeil van de pomp circa 10 cm onder de binnenonderkant van de laagst
binnenkomende leiding te liggen.
wijzigen niveauschakeling pompen
In de pompputten zijn de borrelbuizen maar vooral de niveauwippers gevoelig voor
vetaanslag . De drukdozen blijken minder gevoelig te zijn. De borrelbuizen zijn makkelijker
te vervangen en hebben een langere gemiddelde levensduur dan niveauwippers. In die
gevallen waar regelmatig storingen optreden ten gevolge van door vetaanslag vast
zittende niveauwippers kan het plaatsen van een borrelbuis overwogen worden. Het
wijzigen van de niveauschakeling kan de storingen ten gevolge van vetaanslag vermindeWitteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
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ren.
klep bufferput

De regelklep van de bufferput bij vacuümriolering is gevoelig voor vervuiling. Kleine
vervuilingen kunnen reeds zorgen voor een verstopping. De bewoners dienen in dit geval
op hun lozingsgedrag gewezen te worden (zie ook paragraaf 5.5).
5.5 Lozingsgedrag

Het lozingsgedrag is van grote invloed op het beheer en onderhoud van de onder- en
overdrukrioleringssystemen. Voor het goed laten functioneren van deze systemen is het van
groot belang dat de gemeente over een lozingsverordening beschikt. In deze lozingsverordening dient duidelijk aangegeven te worden welke lozingen op het systeem zijn toegestaan. Bij
mechanische riolering dient met name aandacht geschonken te worden aan:
regenwaterlozingen;
gierlozingen.
Beide lozingen beïnvloeden het functioneren van mechanische riolering in negatieve zin.
Naast het bestaan van een lozingsverordening is het van belang dat de aangeslotenen,
voorafgaand aan de aansluiting, schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de voor hen van
belang zijnde bepalingen van de lozingsverordening. Hiermee kunnen, indien de eigenaren
van de percelen zelf dienen aan te sluiten, valse aansluitingen worden voorkomen. Indien de
eigenaren van de percelen verplicht worden zelf aan te sluiten dient de gemeente controle uit
te voeren of de aansluiting op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
De bufferputten in een vacuümrioleringssyteem waren erg gevoelig voor vervuiling. In het
verleden (eind jaren '70) werden de bufferputten niet volledig leeggezogen waardoor er
bezinking en dientengevolge afzetting in de bufferput ontstond. Bij de moderne vacuümriolering worden de bufferputten handdroog gezogen zodat de kans op afzetting vermindert. Toch
dienen met name bij vacuümriolering de bewoners goed op een correct lozingsgedrag te
worden gewezen.
Maatregelen
Indien ondanks de hiervoor beschreven voorzorgsmaatregelen storingen in de mechanische

riolering optreden ten gevolge van het lozingsgedrag van de aangeslatenen kunnen de
volgende maatregelen worden genomen:
aanschrijven aangeslatenen
In veel gevallen waarbij de aangestetenen een verkeerd lozingsgedrag vertonen zijn
goede resultaten geboekt met het aanschrijven of bezoeken van de mensen. In de brief
dient duidelijk te worden aangegeven dat ten gevolge van hun lozingsgedrag regelmatig
storingen in het systeem ontstaan. Indien de gemeente beschikt over een lozingsverordening kan deze met de brief worden meegezonden. In gevallen waar het aanschrijven of
bezoeken onvoldoende resultaat oplevert, kan gedreigd worden met het verhalen van de
kosten, mits duidelijk is welke aangeslatene een verkeerd lozingsgedrag vertoont. Opgemerkt wordt dat niet geheel duidelijk is of het verhalen van de kosten juridisch haalbaar
is. Opgemerkt wordt dat de juridische regelingen met name op het gebied van gescheiden inzameling van afval- en regenwater niet sluitend zijn.
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aangeslatene voorzien van eigen pompunit

In paragraaf 5.4. is al aangegeven dat het de voorkeur verdient restaurants van een
eigen pompunit te voorzien. Indien duidelijk is dat storingen ten gevolge van verkeerd
lozingsgedrag steeds door dezelfde aansluiting worden veroorzaakt kan overwogen
worden deze aansluiting te voorzien van een eigen unit. Deze oplossing is vrij duur. De
gemeente zou kunnen overwegen een deel van de gemaakte kosten te verhalen op de
aangeslotene . Voor deze oplossing dient pas gekozen te worden als andere maatregelen
niet tot resultaat hebben geleid. Deze oplossing heeft natuurlijk geen effect indien het
gaat om regenwaterlozingen.
onderzoek regenwateraansluitingen
Bij mechanische riolering leiden zogenaamde "valse" aansluitingen nogal eens tot
storingen. Mechanische riolering is ontworpen voor afvoer van afvalwater. Het systeem
beschikt dan ook in het algemeen niet over nooduitlaten. Tijdens langdurige neerslag kan
het mechanische rioleringssysteem de aanvoer niet verwerken en treed storing op. De
oorzaak van de storing is dus bekend. Het opsporen van de valse aansluitingen is vaak
een groter probleem. Indien het een uitgebreid rioleringssysteem betreft kan een onderzoek naar het kWh verbruik of het aantal draaiuren van de pomp een indicatie geven in
welk gebied de "valse" aansluiting zich bevindt. Met behulp van een rookproef kan
gepoogd worden de "valse" aansluiting op te sporen. Bij een rookproef wordt in de
huisaansluitleiding rook geblazen. Indien zich op deze huisaansluitleiding een "valse"
aansluiting zonder waterslot bevindt zal deze gaan roken.

5.6 Storingen
Wanneer een pompunit uitvalt en er geen afvalwater wordt verpompt is er sprake van een
storing. Veelal wordt de storing geassocieerd met het niet werken van de elektromechanische
installatie. Het falen van de installatie kan echter ook veroorzaakt worden door de omstandigheden waaronder de installatie moet functioneren, zoals b.v. een sterk vervuilde put of de
samenstelling van het afvalwater.
De storingsmelding vindt plaats met het oplichten van een rode lamp op de apparatuurkast of
via een centraal alarmeringssysteem. De storingen van een pompunit kunnen verdeeld
worden in twee hoofdgroepen, te weten: hoogwaterstoring en elektrische storing.
Hoogwaterstoring
De hoogwaterstoring treedt op wanneer de pomp geen of onvoldoende water verzet.
Mogelijke oorzaken kunnen zijn :
Een mechanisch defect aan de pomp door slijtage van de afdichtingen of waaier;
Draairichting van de pomp niet juist, waardoor de pomp geen opbrengst heeft;
Vervuiling van de persleiding met als gevolg een verhoogde weerstand in de leiding,
hetgeen een verminderde afvoer geeft;
Te grote aanvoer. De pompunit werkt goed, maar de pomp kan het aangeboden water
niet verpompen . De oorzaak moet gezocht worden in veranderde omstandigheden door
bijvoorbeeld een uitbreiding of extra veel aanbod van bedrijfsafvalwater. Ook aangesloten
hemelwaterafvoeren op het systeem kunnen tijdens regen de oorzaak zijn van een
hoogwateralarmering;
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Sterke vervuiling van de put als gevolg van de samenstelling van het afvalwater of grote
hoeveelheden zand. Dit laatste is vaak het gevolg van een niet schoon opgeleverd
rioolstelsel of het lozingsgedrag van de aangesloten percelen.
Bij dit type storingen is het van groot belang een onderzoek naar de oorzaak in te stellen .
Elektrische storing
De schakeling van de pompunits is in het algemeen zodanig dat een elektrotechnische
storing vrijwel direct wordt gesignaleerd.
Elektrische storingen zijn:
Thermische storing. Deze wordt veroorzaakt door een overbelasting van de elektromotor
of door twee-faseloop. Overbelasting van de elektromotor kan ontstaan door verontreinigingen in de pomp en daardoor blokkeren van de waaier.
Fout in de aarding. Indien de installatie is uitgevoerd met een aardlekschakelaar kan
deze bij een slechte isolatie de weerstand van de installatie aanspreken. In dit geval kan
er sprake zijn van een onveilige situatie.
Weigeren niveaudetectie. Wanneer de niveauschakeling niet werkt wordt de storing pas
gemeld door de hoogwaterdetectie. Vervuiling van de niveauwippers geeft aanleiding tot
veel storingen. Kabelbreuk van de niveauwippers is een veel voorkomende storing.
Pneumatische niveaudetectieregelingen kunnen ook weigeren door verstoppingen in de
borrelbuis. In de praktijk blijkt de drukdoosmeting de minste storing te geven. Vanwege
de hoge investeringskosten wordt drukdoos-niveaumeting bij drukriolering weinig
toegepast.
Blikseminslag
Uitval van de pompinstallatie na blikseminslag in de omgeving is een mogelijke storingsbron, al komt dit in de praktijk niet vaak voor. Tijdens een onweersbui kan de aardlekschakelaar in werking treden wanneer er in de voedingskabel vereffeningsstromen met
een hoge inductiespanning ontstaan.
Technisch gezien zijn er mogelijkheden om de uitval van de installatie te voorkomen. De
investeringskosten zijn echter hoog waardoor deze vorm van bescherming altijd achterwege blijft.
Maatregelen
De aard van te nemen maatregelen bij hoogwaterstoring is afhankelijk van de oorzaak van

de storing. Kort wordt aangegeven per mogelijke oorzaak wat de te nemen maatregel kan
zijn:
mechanisch defect pomp

De pomp inspecteren en zonodig de defecte onderdelen vervangen.
verkeerde draairichting
Een verandering van draairichting ontstaat ten gevolge van het verwisselen van de fase,
na bijvoorbeeld een reparatie aan de pomp. Door de fase wederom te verwisselen kan
de juiste draairichting van de pomp worden verkregen.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
Aanbevelingen beheer mechanische riolering

28

vervuiling persleiding

De persleiding dient onder hoge druk gereinigd te worden. Overwogen kan worden bij
ernstige vervuiling een 'reinigingspig' door de persleiding te sturen.
te grote aanvoer
Indien de grote aanvoer in periode van neerslag plaatsvindt is dit een indicatie voor
aansluitingen van hemelwater of drainagewater op de drukriolering. Er dient een
onderzoek ingesteld te worden naar de locatie van de foutieve aansluiting. Dit kan door
het kWh-verbruik per pomp te bekijken (zie ook § 5.5).
Indien de te grote aanvoer ook in droogweerperioden plaatsvindt kan zich een wijziging
in het lozingsgedrag hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld de aansluiting van een grote
industriële lozing. Het plaatsen van een buffertank zodat het afvalwater meer gespreid
over de dag wordt geloosd is in deze situatie de beste oplossing. Eventueel kan een
grotere pompunit geplaatst worden , waarbij overigens gecontroleerd moet worden dat de
overige pompunits niet weggedrukt worden.
grote vervuiling in de pompput
Indien het rioolstelsel niet schoon opgeleverd is, kan de aannemer hiervoor aansprakelijk
gesteld worden . Deze dient de vervuiling te verwijderen. In een groot aantal gevallen is
echter het lozingsgedrag van de aangeslatenen de oorzaak van de vervuiling (zie
hiervoor § 5.5)
Bij elektrische storingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
thermische storing
Bij een thermische storing dient gestart te worden met het controleren van het thermischblok c.q. motorbeveiligingsschakelaar en deze te resetten. Bij overbelasting van de
elektromotor het pomphuis op vervuiling controleren. Bij twee-faseloop van de elektromotor dient de installatie gecontroleerd te worden op losse bedrading of een slecht contact.
Het is echter ook mogelijk dat enkele wikkelingen van de elektromotor doorgebrand zijn.
fout in aarding
Bij een aardingstout zal de aardlekschakelaar de pompunit afschakelen. Door op diverse
plaatsen de aardweerstand te controleren kan de aardfout gelokaliseerd worden . Ook de
aardweerstand van de elektromotor dient gecontroleerd te worden.
weigeren niveaudetectie
Om storingen door het niet goed functioneren van de niveauwippers te beperken dienen
deze regelmatig gereinigd te worden. Bij storing de kabels van de niveauwippers
controleren op breuk en zonodig vernieuwen. Indien de pompunit is uitgerust met een
pneumatische niveauregeling de borrelbuis regelmatig reinigen. Bij storing door verstopping van de borrelbuis deze goed reinigen.
geen stuurstroom
Tijdens normaal bedrijf komt een dergelijke storing slechts zelden voor. De beveiliging
van de stuurstroom automaat dient gecontroleerd te worden en de voeding herstellen.
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Bij storingen ten gevolge van blikseminslag kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen:
resetten aardlekschakelaar
Bij blikseminslag ontstaat een spanningspiek, waardoor de aardlekschakelaar de
pompunit zal afschakelen. Door de aardlekschakelaar te resetten zal de pompunit weer in
werking treden. De pompunit dient na blikseminslag wel gecontroleerd te worden op haar
goede werking.
aanbrengen overspanningsbeveiliging

De kans op storing ten gevolge van blikseminslag wordt verminderd door een overspanningsbeveiliging in de hoofdvoeding aan te brengen.
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6 ORGANISATIE
6.1 Algemeen
Een consequentie van mechanische riolering is dat direct na de aanleg een goede organisa-

tie en planning van het beheer en onderhoud nodig is. Met name de kleinere gemeenten in
Nederland hebben vaak een gemeentelijke dienst welke in veel gevallen niet op deze taak is
ingesteld. Veel gemeenten zullen derhalve dit onderhoud moeten uitbesteden hetgeen
uiteraard kostenconsequenties heeft.
In hoofdstuk 4 van dit rapport is uitgebreid ingegaan op het beheer van de mechanische
riolering. Uit dat hoofdstuk kan de conclusie worden getrokken dat mechanische riolering
meer en ook specialistischer onderhoud nodig heeft dan vrijvervalriolering. In dit hoofdstuk
zal nader ingegaan worden op de organisatie van het beheer en een afweging worden
gemaakt tussen uitbesteden van het beheer versus in eigen dienst uitvoeren van het beheer.
6.2 Bestuurlijk-organisatorische benadering

Het beheer van mechanische riolering maakt deel uit van het totale rioleringsbeheer. Een
eerste analyse van alle taken gemoeid met een goed rioleringsbeheer is gegeven in het
rapport "Opties voor toekomstig rioleringsbeheer in Nederland" dat in opdracht van de
minister van VROM is opgesteld en in 1989 aan de tweede kamer is aangeboden. In dit
rapport is een opsomming van de zeven voor rioleringsbeheer noodzakelijke kernfuncties en
de daarin te verrichten taken gegeven.
In het onderstaande staan deze zeven kernfuncties met de bijbehorende hoofdtaken vermeld.
1. Managementfunctie
De belangrijkste taken (dienen te) zijn:
opstellen jaarbegroting van de afdeling/dienst
opstellen technische en financiële meerjarenplanning
opstellen voortgangsrapportages
overleg met bestuur, andere beheerders en externe vertegenwoordiging
2.

Financieel-administratieve zaken
De belangrijkste taken zijn :
voorbereiden en bewaken jaarbegroting en meerjarenplanning
voeren van gebruikersadministratie
uitvoeren financieel-administratieve werkzaamheden

3. Voorlichting en juridische zaken
De belangrijkste taken zijn:
a. Voorlichting
voorlichting aan gebruikersgroepen
voorlichting inzake uitvoering werken
service en klachtenafhandeling
verslaglegging extern overleg
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b. Juridische zaken :
opstellen van verordeningen en vergunningen
behandelen van aanvragen voor vergunningen
controle en handhaving verordeningen en vergunningen
opstellen en beoordelen contracten
afhandelen en indienen schadeclaims
4.

Secretariaat
De taken bestaan voornamelijk uit:
tekstverwerking
post- en telefoonbehandeling
correspondentie en receptie

5. Technische planning en bestandsbeheer
De belangrijkste taken zijn:
opstellen van een programma voor controlewerkzaamheden
opstellen onderhouds- en vervangingsplanning
opstellen van voorstellen ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming
actueel houden gegevensbestanden
6.

Voorbereiding en directievoering
De belangrijkste taken zijn:
voorbereiden van de uitvoering, besteksgereedmaken, aanbesteden en gunning
toezicht houden tijdens de uitvoering

7. Inspectie en onderhoud
De belangrijkste taken zijn:
opstellen onderhoudsschema's
uitvoeren inspecties
uitvoeren onderhoud
Bij het opstellen van het organisatieplan voor het beheer van mechanische riolering is
aansl uiting gezocht bij deze kernfuncties. In onderstaande tabel (6.1.) is globaal een
inschatting gemaakt naar de benodigde arbeidsinspanning bij drukriolering voor de diverse
kernfuncties (het beheer van vacuümriolering wordt over het algemeen door de gemeenten
uitbesteed). Voor deze tabel is uitgegaan van de aanwezigheid van 100 pompunits in een
gemiddelde situatie voor Nederlandse gemeenten. Het aangehouden aantal huisaansluitingen
per pompunit bedraagt twee.
De kernfuncties 1 tot en met 4 komen in de hedendaagse gemeentelijke organisatie vaak ten
laste van de algemene middelen. De werkzaamheden verricht ten behoeve van de riolering,
en in dit geval de mechanische riolering, worden vaak niet specifiek verantwoord. Hierdoor is
er onvoldoende inzicht in de werkelijk bestede tijd aan de eerste vier kernfuncties.
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Kernfuncties

arbeidsinspanning
(in werkdagen per jaar)
academisch/HBO

MBO/LBO

4
4
4

4

1. Management
2. Financieel-administratieve zaken
3. Voorlichting/juridische zaken
4. Secretariaat
5. Technische planning/bestandsbeheer
6. Voorbereiding en directievoering werken
7. Inspectie en onderhoud

4
2
5

6
8
4
20

Totaal

23

42

-

-

Tabel 6.1. Benodigde arbeidsinspanning per kernfunctie
6.3 Eigen dienst versus uitbesteding
Uit de gehouden enquête is naar voren gekomen dat veel gemeenten het beheer van de
drukriolering met de eigen dienst uitvoeren. Slechts vier van de zevenenveertig gemeenten
heeft het beheer volledig uitbesteed. In veel gemeenten waar het beheer niet volledig wordt
uitbesteed wordt het onderhoud en de vervanging wel uitbesteed. Meestal wordt voor het
onderhoud een onderhoudscontract met het installatiebedrijf afgesloten.De inspectie
verzorgen die gemeenten in eigen beheer.
Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren moeten de gemeentelijke organisaties
inkrimpen. Dit betekent vaak dat men een aantal taken wenst af te stoten. Hierdoor rijst in
veel gemeenten de vraag of het beheer van met name de drukriolering niet beter volledig
uitbesteed kan worden. Bij deze afweging speelt het kostenplaatje van de uitbesteding versus
het beheer in eigen dienst een belangrijke rol. Overige motieven die voor of tegen het
uitbesteden pleiten komen voort uit verschillende belangen: organisatorisch en technisch.
financieel motief
Zoals hiervoor al aangegeven is het kostenplaatje (financieel motief) een belangrijk motief
in de keuze van uitbesteding versus eigen dienst. Werkzaamheden die op het vereiste
kwalitatieve niveau goedkoper door derden kunnen worden verricht komen voor uitbestedeing in aanmerking. In de financiële afweging moeten diverse aspecten worden
betrokken zoals:
fiscale aspecten (BTW voordeel);
directe kosten voor- en nadelen (directe prijsvergelijking);
indirecte kosten voor- en nadelen (uitbesteding tegen vaste prijs geeft geen risico's).
tijdsbesteding binnen eigen organisatie (p.v.e., kosten begeleiding);
De beoogde financiële voordelen worden echter vaak niet bereikt. Dit heeft vooral te
maken met het automatisch verlengen van een contract zonder opnieuw concurrerende
offertes aan te vragen (bron: E.G. Borghols, 'Beschouwingen, een kostenverhaal',
Belastingblad 1989).
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Bij zowel het organisatorisch motief als het technisch motief speelt op de achtergrond
ook het financiële motief een belangrijke rol. Zo kan uitbesteding bijvoorbeeld gevolgen
hebben voor de organisatorische structuur en daarmee uiteindelijk een financieel effect
hebben. Zowel het organisatorisch en technisch motief wordt in het onderstaande kort
toegelicht.
organisatorisch motief
Bij uitbesteding vermindert de benodigde interne afstemming, hetgeen resulteert in
vereenvoudigde organisatorische regelingen. Het aantal externe afstemmingen neemt
echter toe. Of de interne vereenvoudiging opweegt tegen de extra externe afstemmingen
moet goed afgewogen worden.
technisch motief
De innovatieve activiteiten in de marktsector worden geacht op een hoger niveau te
staan dan in een ambtelijke organisatie. Behalve het innovatieve aspect spelen bij het
technisch motief ook nog de volgende aspecten die pleiten voor een eventuele uitbesteding:
de mate van ervaring met onderhoud;
gespecialiseerd personeel en apparatuur;
meer ervaring met diverse klachten doordat men deze eerder bij de hand heeft
gehad.
Het bovengenoemde financieel, organisatorisch en technisch motief dient afgewogen te
worden om tot een goede besluitvorming te komen over de keuze van uitbesteden versus
eigen dienst. Deze afweging kan per gemeente een verschillende uitkomst hebben afhankelijk van de specifieke situatie (bijv. het aantal drukrioleringsunits).
6.4 Optimale onderdelenvoorraad

Bij vacuümriolering dienen 1 à 2 reserve vacuümkleppen in het onderdrukstation aanwezig.
Ook voor het onderhouden van een drukrioleringssysteem is het niet noodzakelijk om veel
onderdelen in voorraad te houden. De onderdelenvoorraad kan beperkt blijven tot:
één of meerdere pompen, afhankelijk van de grootte van het systeem en de diversiteit in
typen;
één niveauwipper of borrelbuis systeem;
enkele signaallampjes, zekeringen e.d.
Bij het vaststellen van de optimale onderdelenvoorraad dient verder gekeken te worden naar
de samenstelling van het systeem. Zijn in de gemeente van meerdere leveranciers pompunits
geïnstalleerd en zijn bij het drukrioleringssysteem meerdere typen niveaumeting toegepast
dan dient de onderdelenvoorraad hierop aangepast te worden.
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6.5 Omgaan met storingen en klachten in de organisatie

Mechanische riolering is gevoeliger voor storingen dan vrijvervalriolering. Gemiddeld
genomen valt 1 op de 10 à 20 drukrioleringsunits per jaar in storing. Indien een pompunit in
storing valt gaat de rode lamp op de schakelkast branden . Op basis van deze signalering zal
de gemeente gebeld worden.
Indien de pompunits zijn uitgerust met een automatische telefonische signalering krijgt de
gemeente een signaal door met de storingsmelding. Voor drukriolering was de laatste
signaleringswijze over het algemeen te kostbaar. De laatste jaren wordt het aanbrengen van
telefonische signalering bij drukriolering steeds goedkoper, mits dit direct bij aanleg van het
drukrioleringssysteem wordt meegenomen. Voor de bestaande drukrioleringssystemen wordt
er derhalve van uitgegaan dat een der aangeslatenen op een pompunit contact opneemt met
de gemeente en doorgeeft dat de pompunit in storing is. In de meeste gevallen komt een
dergelijke melding bij de receptioniste/telefoniste binnen . De telefoniste kan de klacht noteren
en doorgeven aan de betreffende ambtenaar. Vaak blijkt echter dat de aangeslatene er de
voorkeur aan geeft direct contact te hebben met iemand van de afdeling die de klacht moet
verhelpen.
Voor het goed afhandelen van een dergelijke melding dient het voor de telefoniste duidelijk te
zijn wie haar aanspreekpunt is. Het verdient de voorkeur hiervoor iemand aan te stellen die
telefonisch goed bereikbaar is. Deze dient de storing te verwerken en er voor zorg te dragen
dat de storing zo spoedig mogelijk verholpen wordt. Het verdient hierbij voorkeur het
telefoonnummer dat bij storingen of klachten gedraaid moet worden aan de buitenzijde van
de schakelkast aan te brengen.
De storingen en klachten dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Hiermee wordt inzicht
verkregen in de aard van de klachten en storingen en in de frequentie van optreden. Het is
daarbij van belang dat vastgelegd wordt waar de klacht of storing zich voordeed en wanneer
deze optrad. Op het formulier dient tevens aangegeven te worden door wie en op welke
wijze de klachVstoring verholpen is. In bijlage 3 van dit rapport is een voorbeeld van een
klachtlstoringsverwerkingsformulier opgenomen.
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7 BEHEERKOSTEN

7.1 Algemeen
De beheerkosten van een over- of onderdrukriolering zijn hoger dan van een vrijvervalriooL
In dit hoofdstuk wordt een globale berekening van de beheerkosten van mechanische
rioleringssystemen gegeven (op huidig prijsniveau). Hierbij is een onderscheid gemaakt
tusse n de gemiddelde exploitatiekosten (onderhoud, inspectie, energie e.d.) en de afschrijvingskosten.
In hoofdstuk 4 is al nader ingegaan op de diverse onderdelen van de rioleringssystemen
onder over- en onderdruk.

7.2 Gemiddelde exploitatiekosten
De exploitatiekosten van mechanische rioleringssystemen bestaan uit:
periodiek onderhoud en inspectie
verhelpen van storingen
energiekosten
In het onderstaande wordt onderscheid gemaakt naar de exploitatiekosten van drukriolering
(riolering onder overdruk) en vacuümriolering (riolering onder onderdruk)

Dru krielering
De kosten van inspectie en onderhoud van een drukrioleringssysteem verschillen per
gemeente. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de frequentie waarmee men inspecties
en onderhoud uitvoert, maar ook door het aantal pompunits dat men in beheer heeft. Bij een
gemeente met veel pompputten liggen de inspectie- en onderhoudskosten per pompunit over
het algemeen lager dan bij een gemeente met slechts een gering aantal pompputten.
In de enquête is aan de gemeenten gevraagd de jaarlijkse kosten voor inspecties en
onderhoud op te geven. Van de 47 gemeenten waarvan de enquête retour werd ontvangen
hebben 35 gemeenten deze kosten opgegeven. De kosten voor inspectie en onderhoud per
pompunit varieerden van

f

100,- tot

f

500,- per jaar. Opgemerkt wordt dat in een aantal

gevallen niet duidelijk werd of men ook de energiekosten in dit bedrag heeft meegenomen. In
paragraaf 4.2. en 4.3. is een schema voor inspectie en onderhoud van drukriolering
aangegeven. Op basis van dit schema worden de kosten van inspectie en onderhoud
geschat op

f

200,- à

f

300,- per jaar per pompunit (inclusief O.B.). In deze kosten zijn over

het algemeen de organisatiekosten voor de kernfuncties 1 tot en met 4 niet meegenomen.
Bij pompenleveranciers kan een onderhoudscontract voor de pompunit worden afgesloten.
Globaal worden door hen de volgende tarieven gehanteerd:
onderhoud

f
f

150,- per pompunit per jaar

kleine reparaties en materiaal
30,- per pompunit per jaar
Opgemerkt wordt dat hier niet de kosten van reiniging van een pompput inbegrepen zijn en
uitgegaan wordt van 1 inspectie/onderhoudscontrole per jaar.
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In de voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat gemiddeld 1 op de 10 á 20 pompunits
per Jaar in storing valt. De kosten voor het verhelpen van deze storingen zijn afhankelijk van
de aard van de storing. Ervaringscijfers geven aan dat de kosten voor het verhelpen van een
storing gemiddeld

f

300,- bedragen. Hiervan uitgaande liggen de kosten voor het verhelpen

van een storing tussen

f

15,- en

f

30,- per pompunit per jaar.

Voor het bepalen van de energiekosten per pompunit zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
2 woningen per pompunit;
gemiddeld waterverbruik per woning 150 m3 per jaar;
opgenomen vermogen 2 kW bij een capaciteit van 10 m3/h;
energiekosten f 0,25/kWh.
De energiekosten per pompunit bedragen dan f 15,- per jaar. Hierbij dient nog te worden
opgeteld het vastrechttarief, welke circa f 60,- per meter per jaar is. In het algemeen bestaat
een drukrioleringssysteem uit één of meerdere hoofdschakelkasten waarin een kWh-meter is
geplaatst. Op een hoofdschakelkast kunnen maximaal 3 onderschakelkasten worden
aangesloten. Deze onderschakelkast krijgt haar voeding door middel van een voedingskabel
vanuit de hoofdschakelkast
De energiekosten kunnen verschillen per pompunit De energiekosten zijn afhankelijk van het
aantal draaiuren en van de capaciteit van de pomp. De capaciteit van een pomp wordt
bepaald door het type pomp en per type pomp door de tegendruk (opvoerhoogte). De lokatie
van een pompunit in een drukrioleringssysteem is dus van invloed op de energiekosten.
In hoofdstuk 6 zijn de zeven kernfuncties voor het beheer van mechanische riolering
aangegeven. In bovenstaande kosten zijn voornamelijk de kernfuncties 6 en 7 verwerkt en
een deel van de arbeidsinspanning van kernfunctie 5. De kosten voor de kernfuncties 1 tot
en met 4 dienen dus nog opgenomen te worden. Gebaseerd op één extra inspectie per jaar
uit te voeren door de gemeente en uitgaande van een gemiddeld uurtarief van f 65,- voor
zowel academisch, hbo, mbo en lbo zijn in tabel 7.1 de organisatiekosten weergegeven,.

Kernfuncties

arbeidsinspanning
(in werkdagen per jaar)
academisch/HBO

1. Management
2. Financieel-administratieve zaken
3. Voorlichting{juridische zaken
4. Secretariaat

f
f
f

MBO/LBO

2.700,2.700,2.700,-

-

f

2.700,-

-

5. Technische planning/bestandsbeheer

f

700,-

f
f

Totaal

f

6.600,-

f

4.100,2.100,6.900,-

Tabel 7.1. Arbeidskosten per kernfunctie (huidig prijspeil)
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In het totaal bedragen de kosten voor kernfunctie 1 tot en met 5 dus f 17.700,- per 100
pompunits. Per pompunit is dit f 177,- per jaar. Opgemerkt wordt dat naarmate het aantal
pompunits toeneemt de kosten niet evenredig zullen toenemen. De kosten per kernfunctie
zullen afnemen.
Vacuümriolering

De kosten van inspectie en onderhoud van een vacuümrioleringssysteem verschillen per
gemeente. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de frequentie waarmee men inspecties
en onderhoud uitvoert, maar ook door de omvang van het systeem dat men in beheer heeft.
Bij een gemeente met veel bufferputten en onderdrukpompstations liggen de inspectie- en
onderhoudskosten per put en per station over het algemeen lager dan bij een gemeente met
slechts een gering aantal putten en stations.
In de enquête is aan de gemeente gevraagd de jaarlijkse kosten voor inspectie en onderhoud op te geven. Hieruit zijn ten aanzien van vacuümriolering geen exacte gegevens
ontva ngen. In paragraaf 4.2 en 4.3 is een schema voor inspectie en onderhoud van
vacuü mriolering aangegeven. Op basis van dit schema worden de kosten van inspectie en
onderhoud geschat op f 1.000,- à f 1.500,- per jaar per onderdrukpompstation (inclusief
omzetbelasting) en op f 150,- à f 250,- per jaar per bufferput
Bij pompleverancier kan een onderhoudscontract voor de installatie worden afgesloten.
Globaal worden door hen de volgende tarieven gehanteerd:
onderhoud onderdrukpompstation ± f 1.000,- per jaar;
onderhoud bufferput ± f 150,- per jaar.
Opgemerkt wordt, dat hier niet de kosten van reiniging van putten bij inbegrepen zijn en
uitgegaan wordt van 2 inspecties voor het onderdrukpompstation en 2 x per jaar voor
onderhoudscontrole en reiniging per jaar.
Feitelijk dienen bij deze kosten nog de kosten van het gemeentelijk apparaat opgeteld te
worden. Deze zullen in de orde van f 750,- per jaar voor de onderdrukpompstations en ± f
100,- per jaar voor de bufferputten liggen. Gebaseerd op maandelijkse algehele inspectie bij
de onderdrukpompstations + meteropname 1 x per 14 dagen en 1 extra inspectie van de
bufferputten.
De kosten voor het verhelpen van storingen zijn afhankelijk van de aard van de storing.
Omtrent de frequentie van de storingen is weinig bekend. Geschat wordt, dat dit voor een
vacuümstation 1 x per 2 jaar is en voor een bufferput 1 x per 3 jaar.
Hiervan uitgaande liggen de kosten voor het verhelpen van een storing op ca. f 150,- per
jaar voo r een onderdrukpompstation en op ca. f 50,- per jaar voor een bufferput
Voor het bepalen van de energiekosten per onderdrukpompstation zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
40 woningen per onderdrukpompstation en 3 woningen per bufferput;
gemiddeld waterverbruik per woning 150 m3 per jaar;
opgenomen vermogen 5 Kw bij een capaciteit van 10 m3/h;
energiekosten

f 0,25/kWh.

De energiekosten per onderdrukpompstation bedragen dan
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Hierbij dient nog te worden opgeteld het vastrechttarief, dat ca. f 80,- per meter per jaar is.
De energiekosten kunnen verschillen per station. De energiekosten zijn afhankelijk van het
aantal draaiuren van de vacuümpomp en van de perspomp en van de capaciteit van beide
pompen. De capaciteit van beide pompen wordt hier bepaald door het type van de pompen
en de vereiste onderdruk en overdruk. De locatie van het onderdrukpompstation in het
systeem is dus van invloed op de energiekosten.
7.3 Afschrijvingskasten
In paragraaf 4.4. zijn de gemiddelde levensduren van de diverse onderdelen van mechani-

sche riolering gegeven. In onderstaande zullen op basis van deze gemiddelde levensduur
(ondergrens) de afschrijvingskasten voor drukriolering en vacuümriolering worden bepaald.
Drukriolering

De in paragraaf 4.4. gegeven gemiddelde levensduren voor de diverse onderdelen van de
drukriolering zijn:
pomp, appendages en elektrische installatie
15 jaar
kosten f 7.000,pompput en voedingskabel
40 jaar
kosten f 7.200,50 jaar
inspectieput
kosten f 2.500,persleiding en huisaansluitleiding
50 jaar
Door de vervangingskasten per pomp te delen door de levensduur kan de afschrijving
hiervan worden bepaald. Op dezelfde manier kan de afschrijving voor de pompput en de
inspectie- en bufferputten worden bepaald. Alle kosten zijn inclusief opslagen voor winst,
risico, toezicht en O.B.
Kosten per pompunit
Afschrijving pomp, appendages en elektrische installatie
Afschrijving pompput
Afschrijving inspectieput

f 470,- /jaar
f 180,- /jaar
f 50,- /jaar

De afschrijvingskasten van de persleiding en de voedingskabel zijn sterk afhankelijk van de
spreiding van de aangesloten percelen, de grondslag, etc. Wordt uitgegaan van 100 m
persleiding per pompunit dan bedraagt de afschrijving op een persleiding f 100,-. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de persleiding in gemeentelijke grond ligt. Herstel van tuinen etc.
is dus niet meegenomen.
Vacuümriolering
De in paragraaf 4.4 gegeven gemiddelde levensduren voor de diverse onderdelen van de

vacuümriolering zijn:
vacuümpomp, appendages en elektr. installatie
perspomp, appendages en elektr. installatie
pompput en vacuümtank
bufferput
vacuümklep in bufferput
onderdrukleiding en huisaansluitingen
inspectieputten
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10 jaar
15 jaar
50 jaar
40 jaar
10 jaar
50 jaar
50 jaar

f
f
f
f
f

kosten
kosten
kosten
kosten
kosten
kosten

f

18.000,10.000,70.000,2.500,1.500,2.500,-
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Door de vervangingskasten per pomp en appendages te delen door de levensduur kan de
afschrijving hiervan worden bepaald. Op dezelfde manier kan de afschrijving voor de putten
en leidingen worden bepaald. Alle kosten zijn inclusief opslagen voor winst, risico, toezicht en
omzetbelasting.
Afschrijving vacuümpomp
Afschrijving perspomp
Afschrijving pompput en vacuümtank
Afschrijving bufferput
Afschrijving vacuümklep
Afschrijving inspectieputten

f
f
f
f
f
f

1.800,700,1.400,60,150,50,-

Opgemerkt wordt dat in één onderdrukpompstation vaak 2 vacuümpompen en 2 perspompen
aanwezig zijn . Bij het bepalen van de vervangingskasten is uitgegaan van een vacuümrioleringssysteem waarop 40 woningen zijn aangesloten.
De afschrijvingskasten van de onderdrukleiding zijn sterk afhankelijk van de spreiding van de
aangesloten percelen, de grondslag etc. Wordt uitgegaan van 2000 m onderdrukleiding per
onderdrukpompstation dan bedraagt de afschrijving op de vacuümleiding ca. f 1.800,-. Hierbij
wordt er vanuit gegaan dat de onderdrukleiding in gemeentelijke grond ligt. Herstel van
tuinen etc. is dus niet meegenomen.
Wordt uitgegaan van 42 woningen per onderdrukpompstation en 3 woningen per bufferput en
van een onderdrukpompstation bestaande uit 2 vacuümpompen en 2 perspompen dan
kunnen de gemiddelde afschrijvingskasten voor dit vacuümrioleringssysteem als volgt worden
bepaald:
Afschrijving vacuümpomp (2 pompen)

f
f
/

3.600,1.400,1.400,-

Afschrijving bufferput

/

840,-

Afschrijving vacuümklep

/

2.100,-

Afschrijving onderdrukleiding

/

1.800,-

Afschrijving inspectieputten

/

700,-

Afschrijving perspomp (2 pompen)
Afschrijving pompput en vacuümtank

Op basis van de exploitatie- en afschrijvingskasten en aspecten als storingsgevoeligheid kan
een afweging gemaakt worden tussen drukriolering en vacuümriolering .
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In tabel 7.2. zijn de exploitatiekosten en afsch rijvingskasten van de drukriolering en vacuümriolering op een rij gezet.

I Kostenpost

I Kosten per jaar

I

Exploitatie drukriolering

Onderhoud

f

Storingen, kleine reparaties

f

15,- totf 30,-

Energie

f

15,- tot

0 rganisatiekosten

f

180,-

Pomp, appendages en elektrisch

f

470,-

Pompput

f

180,-

Inspectieput

f

50,-

Persleiding (1 00 m)

f

100,-

Onderhoud vacuümstation

f

1.750,- tot f 2.500,-

Onderhoud bufferputten

f

250,- tot

f

350,-

Storingen

f

150,- tot

f

250,-

Energie

f

750,- tot

f

1.000,-

175,- tot

f

300,-

f

30,-

Afschrijving drukriolering

Exploitatie vacuümriolering

Afschrijvingskasten vacuümriolering

Vacuümpomp

f

1.800,-

Perspomp

f

700,-

Pompput

f

1.400,-

Bufferput

f

60,-

Vacuümklep in bufferput

f

150,-

Inspectieputten

f

50,-

Onderdrukleiding (2000 m)

f

1.800,-

Persleiding (1500 m)

f

1.500,-

Tabel 7.2. Exploitatie- en afschrijvingskasten mechanische riolering (prijspeil 1993)
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ENQUÊTE-FORMULIER: AANBEVELINGEN BEHEER MECHANISCHE RIOLERING

Algemene informatie

Naam gemeente
Contactpersoon
RIONED begunstiger

ja I nee

Specifieke informatie

type mechanische riolering:
drukriolering
lengte persleiding
aantal pompunits
vacuüm riolering
lengte vacuümleiding
aantal vacuümpompen
overige mechanische riolering
type/naam systeem
totale lengte

type lozers:
lozen op de mechanische riolering:
huishoudens

ja I nee

woonboten

ja I nee

melkveehouderijen

ja I nee

bedrijven/instellingen

ja I nee

recreatie ondernemers

ja I nee

jachthavens

ja I nee

leverancier(s)
door welk bedrijf e.g. bedrijven is/zijn de pompen van de mechanische riolering geleverd:
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adviesburo(s)
door welk adviesburo(s) of bedrijf (aannemer) is/zijn de mechanische rioleringssystemen
ontworpen c.q. berekend:

beheer van het systeem
wordt het beheer van de mechanische riolering
volledig uitbesteed?

ja I nee

Indien het beheer volledig wordt uitbesteed kunt
u dan globaal aangeven wat de jaarlijkse kosten

f ...... ,.. per jaar inclusief O.B.

zijn.
Indien het beheer niet volledig wordt uitbesteed
welk deel van het beheer vindt dan binnen de eigen
organisatie plaats
-inspektie

ja I nee

- klein onderhoud

ja I nee

- verhelpen storingen

ja I nee

-anders
Wat zijn globaal de kosten van het uitbestede gedeelte van het beheer en wat de kosten
van het beheer in de eigen organisatie:
- kosten uitbesteden
- kosten intern

f
:f

:

incl. O.B.
incl. O.B.

Is er in uw gemeente sprake van een periodiek
onderhoudsschema voor de mechanische rioleringssystemen?
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Toetsing van knelpunten
In onderstaande s.v.p. aangeven welke knelpunten in uw gemeente spelen (hebben
gespeeld) en welke oplossing eventueel is gekozen.
de aantasting van (betonnen) vrij verval riolen
nabij uitmonding van mechanische rioleringssystemen

ja I nee

Eventuele oplossing:

de aanwezigheid van (vet) aanslag in pompputten
en persleidingen

ja I nee

Eventuele oplossing:

het verstopt raken van pompen en leidingen

ja I nee

Eventuele oplossing:

het ontbreken van overloopconstructies in
pomputten

ja I nee

Eventuele oplossing:

de optimale voorraad van reserve onderdelen
Eventuele opmerkingen:
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ja I nee

de onmogelijkheid om specifieke gebruikseisen
op te leggen aan huishoudens

ja I nee

Eventuele opmerkingen:

problemen bij het in stand houden van een
service organisatie die permanent gereed
staat om storingen te verhelpen

ja I nee

Eventuele oplossing:

door nutsbedrijven opgelegde beperkende eisen
inzake stroomtoelevering
Eventuele oplossing:

overige knelpunten en oplossingen:

Wij verzoeken u dit enquête-formulier voor 28 oktober retour te zenden aan:
Witteveen+Bos
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
t.a.v. de heer ir. J.T. Bresters
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ja I nee

In onderstaande tabel zijn de enquêteresultaten met betrekking tot de knelpunten weergegeven. De knelpunten waarnaar geïnformeerd is, zijn:
1 = Aantasting beton
2 = Vetaanslag pompput
3 =Verstoppen pompen
4 = Ontbreken overloop
5 = Voorraad reserve-onderdelen
6 = Opleggen gebruikseisen aan aangeslatenen
7 = In stand houden van een permanente service-organisatie
8 = Opgelegde beperkende eisen door nutsbedrijven

Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

Arcen-Velden

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Axel

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

Bergh

ja

ja

ja

ja

-

ja

nee

nee

Berghem

ja

ja

nee

nee

nee

nee

ja

nee

Boskoop

nee

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Delfzijl

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Emmen

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

Geffen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Gennep

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Gieten

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

Gorssel

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

nee

Grubbenvorst

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

Heythuisen

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Helden

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

Hoogezand-Sap.

ja

ja

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

Huissen

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

Meyel

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Mierlo

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

Horst
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Gemeente

1

2

3

4

5

6

7

8

Montfoort

-

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Nederhorst den B.

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

Noordwijkerhout

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Oostburg

ja

ja

ja

nee

ja

-

ja

nee

Oosterhout

nee

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

Opsterland

nee

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Pijnacker

ja

nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

Ravenstein

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

Rijsbergen

ja

ja

nee

nee

nee

-

-

-

Roosendaal

ja

ja

-

-

-

-

nee

nee

Rucphen

ja

nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

Ruinen

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

's Gravenzande

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Tiel

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

Udenhout

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Utrecht

ja

ja

ja

nee

ja

ja

nee

nee

Vlagtwedde

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Wateringen

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Westerkoggenl.

nee

ja

ja

nee

ja

ja

nee

nee

de Wijk

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

Woensdrecht

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Zederik

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Zevenaar

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Zevenhuizen

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

nee

Zundert

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

CDG Seroaskerke

ja

nee

ja

nee

nee

nee

ja

nee

CTD Almkerk

ja

ja

ja

nee

ja

nee

nee

nee

Terheyden
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Inspectie en klein onderhoud
Pompput
Inspectie van:
Konditie beton
Putrand en deksel
Schakelnivo's
Verwijderen/reinigen van:
Vetaanslag
Slib/zand
Vreemde voorwerpen (hout)
Vlotters/borrelbuis
Schakelkast
Inspectie van:
Slot
Zekeringen
Aardlekschakelaar
Pompstart/stop
Storingslamp
Bufferputten (vacuümriolering)
afstellen klep
reinigen indien nodig
Onderdrukpompstation
vervangen filtermateriaal
reinigen
controle electrische installatie
Opnemen van:
urenteller of kWh-meter

Inspectie en groot onderhoud
Bij groot onderhoud dienen de volgende aanvullende activiteiten op het klein onderhoud te
worden ve rricht:
Pomp
Olie verversen
Controle snijinrichting, waaier, voetbocht
Controle vlotterkabels, luchtslang
Inspectie conditie hijsketting en conservering pomp
Electrische installatie
Meten van opgenomen stroom en kabelisolatiewaarde
Testen aardlekschakelaar, thermisch relais en schakelnivo's
Inspectie van luchtpompje
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Gemeente ..........
Gemalen drukriolering

Blad

Overzicht storingen en reparaties

...

no.
pompput

datum

Omschrijving storing

kosten

kosten

kosten

oorzaak, reparatie

m.u.

materiaal

derden
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kosten
totaal

Gemeente ..........
Gemalen drukriolering

Blad

Overzicht energieverbruik over het jaar 19 ..

...

H.K.

d.d. opname

Meterstand

verbruik

no.
oud

nieuw
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aantal pompen

aantal

aantal

verbruik per

kosten per

woningen

bedrijven

aanslu~ing

aanslu~ing

