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StichtingRIONED
lanceertincidentenplan
voorriolering
InZurichontspoordein1994eenrreinmetbenzinetanks.Eendeelvande benzinestroomdederioleringin.Overeenlengtevancircadriekilometerontplofte die,waarbijrioolputdckselsdeluchtin
schotenenderwzivolledigvernieldwerd. Wekenlang wasde rioleringnietmeerte.gebruiken.Dichter
bijhuis,inDelft, liepin151519eenmassamelasseongestoordhetrioolin,watzo ongeveerallewateren
inDelft zuurstojloosmaakte.Ditzijn tweevoorbeeldenvanongelukken,diegrotegevolgenhadden
voorderiolering.Stichting RIONED heefteenstappenplangemaaktvooreenincidentenplanvoor
riolering,demoduleC4100.Dezewordtbinnenkortopgenomen indeLeidraadRiolering.Op6septemberinformeerdeRIONEDgemcentcambtenarenenbrandweercommandanten.
Deaandacht voorveiligheidenhetvoorkomen vanrampen neemt toe. Tegelijkertijd
neemtdetolerantie voorschade,verwondingofstervendoof oorzakenvan buitenaf
delaatstejaren sterkaf Ookmetderiolering
kan ietsmisgaan:gemalenkunnen bijvoorbeeld langduriguitvallen, overstromingen
enriooloverstorten kunnen voordenodige
overlastzorgenenleidingenkunnen breken.
Bovendienkunnen lozingen in hetriool
dooreenongelukofeenbrand flinke problemen veroorzaken,evenalsgas (ontploffingsgevaar).
StichtingRIONEDvindtdaaromde tijd
rijp vooreenincidentenplan riolering.Het
NederlandsInstituut voorBrandweeren
Rampenbesttijding (NIBRA)steldeeen
moduleop,dieaangeeft hoeeengemeente
zo'nplan opstelt.Indemodule wordtaanbevolen tweewerkgroepenin testellenom het
incidentenplan terealiseren.Deeerstewerkgroepmoetdeafstemming regelen tussen
allebetrokken organisaties:degemeentelijkediensten milieu,openbarewerkenen
voorlichting,debtandweer,politieende
waterschappen.Detweedewerkgroep werkt
derioleringsaspecten uit.Ditzijn ineerste
instantievooralrechnische maatregelen.
Daarnaastmoetde waterkwaliteitsbeheerder
ingeschakeld wordenomhet oppervlaktewaterenderwzitebeschermen.
Het'Incidentenplan riolering(module
C4100)'vormtgeenblauwdtuk ofuitgewerkt
draaiboek, maargeeft destappenaandie
gezet moeten wordenomtoteengoedincidentenplan voorderioleringtekomen.VolH20
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gensdirecteur HugoGastkempervanStichtingRIONEDishiervoot bewust gekozen
vanwegeeengoedeinbeddingindeorganisatiepergemeenteenomdebetrokkenen te
stimuleren zelfbeterna tedenkenover
gevaarlijke situaties,dewijze van handelen
endeafstemming tussen brandweer,rioleringen anderen.
DeheerG. Polderman,burgemeester van
Tytsjerkstradiel, lidvandeVNG-commissie
Veiligheidenlidvanhetdagelijks bestuur
vanStichtingRIONED,waarschuwde tijdensdestudiebijeenkomst ervoordatde
publiekeopiniesteedsvaketertoeneigt te
denken dat allerampen enincidenten voorkomen kunnen worden.Hijgingechter nog

watverder.Volgenshemisde huidige
brandweerorganisatie op gemeentelijk
niveau niet instaatrioolrampen tebestrijden.Poldermanvindtdatdewaterkwaliteitsbeheerder hetprimaat moet hebben in
dealarmeringendatgemeenten milieu-en
riooldeskundigheid meerdan tot dusverre
eenplaatsmoetengevenindelokalerampenbestrijdingsorganisatie.

Scenario's
VolgensAstridScholtensvanhetNIBRA
moet het'Incidentenplan riolering (module
C4100)'gezienworden alseen startdocument
voorrioleringsbeheerders omtoteenadequatevoorbereiding vaneen incidentenplan
tekomen.Degemeente,alsverantwoordelijkevoorderiolering,moetzichvoorbereiden
opinprincipealleincidenten diezich kunnenvoordoen metofin het gemeentelijk
rioleringsnetwerk.HetNIBRAhanteert
daarbij driescenario's:één waarbij een
gevaarlijk lozingplaatsvindt in het riooldie
belastend isvoorhetfunctioneren vande
rioolwaterzuivering enhet oppervlaktewater.Dit kunnen lozingenzijn vanchemicaliën,organischestoffen, olieofverontreinigd
bluswater.
Hettweedescenariogaatuit vaneen
(dreigingvan)explosieinderioleringdoor
eenlozingvanexplosievestoffen enhetderdescenarioheeft temaken meteenbreukin
eenpersleiding,waardoor rioolwater onder
druk inéénkeervrijkomt metgrotenegatievegevolgenvoorondermeer hetgrond-en
oppervlaktewater.
Perscenario hoort het incidentenplan de
actiesaantegevendiede rioleringsbeheer-

Verontreinigdbluswaterkanookzorgenvoorproblemeninderioolwaterzuivering.

dermoetnemen vanafhet moment datde
meldingbinnenkomt totenmetde afhandelingvanhetincident,zoalsdemeldingsprocedurevanhetincident,deverificatie (ishet
incidentenplan inwerkinggezet?),debeoordelingvanwelkscenariogevolgdmoerworden,hetinformeren vanallebetrokken
mensenendeconcreteacties(kaartenvande
riolering,verbindingen met bedrijfsriolen,
gemalen,herbijhouden vaneenlogboeken
hetinformeren vandepers).
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ProefmetoudeLekdijk
nadert ontknoping

Plan voor totale afvalwaterketen
}. Huisin'tVeldvanWatetschapGroot
Sallandnoemdedeaanpakvan calamiteiten
enincidenten inzijn eigen beheersgebied
goedgeregeld,onderanderedoordesamenwerkingmetdebrandweer.Het'Incidentenplanriolering'zorgtvolgenshemvooreen
betereaanpak,omdatpteventiefovetalle
mogelijke voorkomende incidenteninen
metrioolsrelselswordtnagedacht.Debeste
oplossingzietdewaterbeheerder echterin
eenincidentenplan voordetotale afvalwaterketen,inclusieftransportenzuivering.
Waterschappen engemeentenwerkennamelijkindewaterketenalsteedsvakersamen,
omdat tioleringenzuiveringelkaarsrerk
beïnvloeden.Sroringeninhettransporrende
zuiveringvanafvalwater kunnen invloed
hebbenopdewerkingvanherrioolsrelselen
daarmeeookzorgenvoorincidentenopde
riolering.Juridischbestaatookeenverband
tussenrioolstelselsenzuivering,omdatinde
lozings-enaansluitvergunningen eencalamiteitenartikel isopgenomen.Alslaatste
argument noemtJ.Huisin'tVelddatmet
hetbepalenvandeeffecten vaneen incident
opderiolering(endaarmeedemaatregelen)
rekeningmoetwordengehouden metde
groottevandezuivering.Eengrorelozingop
eenkleinezuiveringheeft nueenmaalveel
meereffect danopeengroterwzi.
Eenlandelijk uniform incidentenplan
heeft devoorkeurvanHuisin'tVeld.StichtingRIONEDzouhierbij steunmoeten krijgenvandeVNGendeUnievanWaterschappen.Eenincidentenplan voordetotale
afvalwatetketen zoueenonderwerpvan
gesprekhorenrezijn bijhetwaterketenoverlegtussenwaterschapengemeente,
aldusdeprojectleider vanhetWaterschap
GrootSalland.
Terzijde merktehijopdatdehuidige
trend omzoveelmogelijk verhard oppervlak
afrekoppelenvanuir incidentengeredeneerdniet demeestoptimale aanpakis,
onder meerinverband mereenporentieel
gevaatvoorveronrreinigingvanhetwater.
Eengemengd rioolstelsel heeft relatiefeen
groteberging.Lozingenopoppervlaktewaterzullenminder vaakvoorkomendanbij
eengescheidenstelsel.•"

DeproefvanRijkswaterstaatomeenoudedijkbijBergambachtdusdanigtebelastendatdeze
bezwijkt, nadertzijnontknoping.Volgensberekeningenzoudedijkopofrond17septemberbezwijken,netnabetterpersegaanvanditnummer.Deproef diemogelijkisomdatachterdeoudedijkeen
nieuwedijkisaangthgi, moetwaardevolleinformatieopleverenoverdewerkelijkesterktevandijken
Bijdewateroverlastin1993en1995haddenvolgensbestaandeberekeningenverscheidenedijken moerenbezwijkenonderhethoge
water.Datgebeurdeniet,zodatverscheidene
evacuatiesachterafoverbodigwaren.Kennelijkwarendeingecalculeerde veiligheidsmargesgroterdanverwacht.Alsdijkeninhetvervolgminderhoogensteviggebouwd kunnen
worden,bespaartdatveelgeld.Alleenpraktijkproevenen-metingenbrengendewerkelijkesterkteinbeeld,maargeziendeveiligheidvandebewonersishetniet mogelijk
zomaareendijktelaten bezwijken.
BijBergambachtdeedzicheenunieke
gelegenheid vooromeenpraktijkproefmet
eenoudedijkuittevoeren.Ineenbochtvan
deLekisachterdeoudedijkeennieuwedijk
aangelegd,omdebochtaftekunnen snijden.Omdatdeoudedijkernogligt,ontstondeenuitgelezen mogelijkheid enige
proevenuirtevoeren.

Simuleren
EindvorigjaarbegondeDienstWeg-en
Waterbouwkunde vanRijkswaterstaat metde
voorbereidingenvoortweetestproeven.Het
ginghierbijomeenvervormingsproefenom
eengolfoverslagproef Nade(geslaagde)testproevenwerdbeslotentoteennieuweaanpak:inplaatsvanrweesoortenproevenwerd
alleennogeenuitgebreide vervormingsproef
uitgevoerd.Bijdezeproefwordtgekekenof,
enzojahoe,degrondwatetstandreageertop
eenlangdurigehogeriviersrand.Dezesituatiewordrkunstmatignagebootstdoorvia
verschillendebuizenwatetinenondetdijkte
pompen,totdiepindeondergrond.Verderis
vóórdeoudedijkeendamwandgeslagen,
zodattussendedijkendedamwand eensoort
badkuipontstaat.Dezewordtvolgepompr
merwater,zodathoogwateraandebuitenzijdevandedijkgesimuleerd wordr.
Omdeopwaarrsedruk,diedoorhet
pompen vanwateronderdedijkalgesimuleerdwordr,teversterken,isaandeachter-

kanrvandedijkdebovenstelaaggtond
afgegraven. Vanbovenafwordt daardoor
steedsminder drukgegeven,waardoorde
dijksnellerzalbezwijken.Tenslorrekande
drukbovenopdedijk verhoogdwordendoor
stapelsbetonblokken meteengewichtvan
2400kilopetstokneerrezetten.Ditsimuleertdeinzetvanzwaar materieelopdedijk,
zoalsvrachrwagensgeladenmetzand.

Meetapparatuur
Dedijk isvolgestoptmetverschillende
soortenmeetappatatuutommaargeen
detailtemissen.Uitdeeerstevervormingsproefinfebruari bleekaldatdedijk daadwerkelijkvervormde,zodatdatnu,bijde
echteproef,zekerzalgebeuren. Rijkswaterstaatverwachtechtergeenspectulairedoorbraak,maardenktdateerdereengedeelte
vandedijkaandeachterkantzalgaan
afschuiven. Hierdoorontstaatgeengevaar
voordeomgeving.Waterdateventueeltoch
doordeoudedijkheenkomt,wordtdootde
nieuwedijkopgevangen.Alsdeproeven afgerondzijn,wordtdeoudedijk weggehaald. f
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