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Foutieve aansluitingen bij gescheiden rioolstelsels

Inleiding
Dit artikel handelt over foutieve aansluitingen bij gescheiden rioolstelsels.
Het doet verslag van een onderzoek
dat is uitgevoerd door Witteveen+Bos
Raadgevende ingenieurs b.v. in opdracht
van een waterkwaliteitsbeheerder.
Er wordt ingegaan op de ernstige effecten
van foutieve aansluitingen qua vuiluitworp. Afgesloten wordt met enkele
beleidsmatige aanbevelingen voor de
praktijk.

IR. R. S.VAN DER VELDE
Witteveen+Bos, thans Gemeente
Hengelo

IR. M. E. BOOMGAARD
Witteveen+Bos

Algemene probleemschets
In gescheiden rioolstelsels bestaat kans
op foutieve aansluitingen. Er kan afvalwater worden aangesloten op het rwa-stelsel of er kan verhard oppervlak worden
aangesloten op het dwa-stelsel.
Beide vormen van foutieve aansluiting
zijn ongewenst en leiden tot extra vuiluitworp. Foutieve aansluitingen kunnen
ontstaan bij de aanleg van de riolering,
bij het aansluiten van woningen en straatkolken op het rioolstelsel en bovendien
in de loop der jaren door ondeskundige
wijzigingen (kolk op dwa, wasmachine
op rwa, etc). Het percentage foutieve
aansluitingen is vooraf uiteraard niet goed
in te schatten. Landelijke waarnemingen
variëren tussen een keurige 0% en een
schrikbarende 20% foutieve aansluitingen.
Veelal wordt een waarde van enkele
procenten reëel geacht. Deze waarde resulteert in een grote jaarvracht aan vuiluitworp voor het gewoon gescheiden stelsel.
Daarnaast speelt verontreinigd straatwater
een rol, vooral bij drukke wegen en marktpleinen.
Het ombouwen van een gewoon gescheiden
rioolstelsel tot een verbeterd gescheiden
rioolstelsel kan een groot deel van deze
problemen ondervangen. Ombouw is echter
niet altijd eenvoudig. Allereerst speelt het
probleem dat dan veelal een groot aantal
pomp-overstort-units moet worden
geplaatst, namelijk bij alle rwa-lozingspunten. Vervolgens moeten eventuele
drains worden afgekoppeld van het rwastelsel en worden aangesloten op een
drainagestelsel. Tot slot brengt ombouw

Samenvatting
Dit artikel handelt over foutieve aansluitingen bij gescheiden rioolstelsels. Het doet
verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd door Witteveen+Bos Raadgevende
ingenieurs b.v. in opdracht van een waterkwaliteitsbeheerder.
In gescheiden rioolstelsels bestaat kans op foutieve aansluitingen. Er kan afvalwater
worden aangesloten op het rwa-stelsel ofer kan verhard oppervlak worden aangesloten
op het dwa-stelsel. Beide vormen van foutieve aansluiting zijn ongewenst en leiden
tot extra vuiluitworp.
De belangrijkste conclusie uit de modelberekeningen is dat al enkele procenten
foutieve aansluitingen van afvalwater op het rwa-stelsel leidt tot een grote vuiluitworp van zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Dit betekent dat deze foutieve
aansluitingen ontoelaatbaar zijn en dat het noodzakelijk is ze op te sporen en te
herstellen. Deze kwestie verdient evenzeer aandacht als de aanpak van de overstortingen uit de gemengde rioolstelsels.
Uit de praktijkervaringen blijkt dat foutieve aansluitingen nogal eens voorkomen;
het is geen theoretisch hersenspinsel, maar een reëel praktijkprobleem!
Aanbevolen wordt hieraan voldoende aandacht te schenken in het GRP, het
gemeentelijk rioleringsplan.

een extra waterbelasting met zich mee
voor het systeem van hoofdgemalen, persleidingen en rwzi. Dit systeem is daar dikwijls niet op berekend. Voor veel situaties
is het handhaven van het gescheiden stelsel daarom de enige reële optie. Dat hoeft
geen bezwaar te zijn, mits goed wordt gelet
op de foutieve aansluitingen.
In Nederland is tot op heden nog niet veel
ervaring opgedaan met het opsporen en
herstellen van foutieve aansluitingen.
Er zijn dan ook nauwelijks richtlijnen of
handleidingen voor gemeenten om dit
probleem aan te pakken. Ook is er nog
geen goed beeld van het effect van foutieve
aansluitingen in termen van vuiluitworp.
In dit onderzoek wordt het probleem van
foutieve aansluitingen met behulp van
modelberekeningen geïllustreerd.
Conclusies modelberekeningen
vuiluitworp foutieve aansluitingen
Ter onderbouwing van het probleem
van foutieve aansluitingen is een aantal
indicatieve modelberekeningen uitgevoerd.
Voor de uitgangspunten en resultaten van
deze berekeningen wordt verwezen naar
het kader.
Op basis van deze berekeningen worden de
volgende conclusies getrokken:
- de jaarlijkse vuillast BZV afkomstig van
een gescheiden stelsel zonder foutieve
aansluitingen is vergelijkbaar met de vuillast door overstortingen van een goed
functionerend gemengd rioolstelsel;
- de negatieve effecten op de waterkwaliteit
zijn bij gescheiden stelsels in de praktijk
veelal kleiner dan bij gemengde stelsels,
doordat de vuiluitworp uit de gescheiden
stelsels meer gespreid in ruimte en tijd
plaatsvindt;
- de piekvracht aan vuiluitworp bij een
extreme bui is bij een gemengd stelsel veel
groter dan bij een gescheiden stelsel; zelfs

een verbeterd gemengd stelsel is in dat
opzicht slechter dan een gescheiden stelsel;
- de jaarlijkse vuillast eutrofiërende stoffen
afkomstig van een gescheiden stelsel zonder
foutieve aansluitingen is circa 2 maal zo
groot als de vuillast door overstortingen
van een goed functionerend gemengd
rioolstelsel;
- door foutieve aansluitingen van afvalwater op het rwa-stelsel neemt de vuiluitworp van een gescheiden stelsel sterk toe;
- slechts 1% foutieve aansluitingen van
afvalwater op het rwa-stelsel leidt al tot een
verdubbeling van de jaarlijkse vuillast
BZV;
- de vuiluitworp van een gescheiden stelsel met 10% foutieve aansluitingen van
afvalwater op het rwa-stelsel is schrikbarend hoog;
- enkele procenten foutieve aansluitingen
van verhard oppervlak op het dwa-stelsel
hebben geen significant effect op de vuiluitworp. Vanaf 10% foutieve aansluitingen
van regenwater op het dwa-stelsel treden
wel problemen op, te weten noodoverstortingen en een grotere belasting van
de rwzi;
- het verbeterd gescheiden stelsel geeft op
jaarbasis een duidelijk lagere vuiluitworp
dan het gescheiden stelsel;
- bij foutieve aansluitingen op het verbeterd gescheiden stelsel neemt de vuillast
veel minder toe dan bij een gescheiden
stelsel;
- de belasting van de rwzi is het kleinst bij
een gescheiden rioolstelsel. Het verbeterd
gescheiden stelsel geeft een grotere belasting van de rwzi. Het gemengde stelsel
geeft een nog grotere belasting van de rwzi;
vooral de piekbelasting is dan hoog door
de grote pompovercapaciteit van het
gemengde stelsel;
- de belangrijkste conclusie uit de modelberekeningen is dat al enkele procenten
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Modelberekeningen
Devolgende uitgangspunten zijn bij de
berekeningen gehanteerd:
- Voor het referentiestelsel isuitgegaan
van de nadere definitie van hetCUWVOreferentiestelsel conform bijlage 5van [1];
- de overstortvolumes worden bepaald aan
de hand van modelberekeningen met het
vuiluitworpmodel Dirty-S waarbij gebruik
wordt gemaakt van een 72-jaar lange
neerslagreeks;
- parameterwaarden neerslag-inloop-model
conform de standaardberekening van de
Leidraad Riolering van de stichting RIONED;
- de afvalwaterproductie bedraagt
150 l/inw/etmaal;
- de vuiluitworp wordt gerepresenteerd door
de parameters BZV,CZV,NenZn;
- de concentraties van de vuilparameters
voor overstortwater, geloosd regenwater en
onverdund huishoudelijk afvalwater volgen
uit de NWRWen CUWVO rapporten
[2,3, 4,5] (zietabel I);
- voor BZVen CZVworden bij het gemengd
stelsel de concentraties gebruikt zoals
vermeld in[1] (zietabelI);
- het lozingsvolume vanuit het gewoon
gescheiden rwa-riool zonder foutieve aansluitingen isgelijk aan de neerslaginloop;
- bij 1% foutieve aansluitingen van afvalwater
op hetgewoon gescheiden rwa-riool wordt
verondersteld dat 1% vande totale huishoudelijke afvalwaterproductie op het oppervlaktewater geloosd wordt;
- bij het verbeterd gescheiden stelsel varieert
het vuilgehalte van het overstortwater tussen
de waarde voor afstromend regenwater en de
waarde voor overstortwater vanuit het
gemengd stelsel,evenredig met het percentage foutieve aansluitingen.
Degekozen parameters voor de bepaling van
devuilvrachtzijnbiochemisch zuurstofverbruik
(BZV),chemisch zuurstofverbruik (CZV),
organische stikstof (N-kj) en zink (Zn).
Deconcentraties van deze stoffen variëren
sterk per overstortgebeurtenis enzijn vanvele
locale factoren afhankelijk.
Indeze studie isgebruik gemaakt van
waarden zoals die uit het NWRW onderzoek
1982-1989 naar voren zijn gekomen
(zie ook tabel I).Uit dat onderzoek is onder
andere gebleken dat hetvuilgehalte van het
overstortwater bij eenverbeterd gescheiden
stelsel in dezelfde orde van grootte ligt als het

TABEL 1 - Herkomst parameterwaarden

TABELIII- Resultaten berekeningen vuilvrachten.
Vuiluitworp foutieve aansluitingen
referentieste)sel
10OOOinwoners
60 haverhard oppervlak, 30%opene

BZV

g e m e n g d , 7 +0 , 7
i n d . B B B 2 m m , b e z j n k i n g s r e n d e m e n t i n%
g e m e n g d , 5 + 0,7, d u b b e l v u i l g e h a l t e
gewoon gescheiden
RWA-stelsBl
afvalwater o p RWA1 %
afvalwater o p RWA 3 %
afvalwater o p RWA 1 0 %
v e r b e t e r d g e s c h e i d e n 4 +0.3
afvalwater o p RWA1 %
afvalwater o p RWA 3 %
afvalwater o p RWA1 0 %

r e g e n w a t e r o p DWA1 0 %

N

Zn

rel(1) tabel 6.1:
200 mg/l

ref(2) tabel 4.5:
10 mg/l

ref(2) tabel 4.5:
340 mg/m3

lozing (verbeterd)
gescheiden stelsel

ref(3) tabel 2 en
ref(2) tabel 4.8:
aangenomen
5 mg/l

re1(3) tabel 2 en
ref(2) tabel 4.8:
aangenomen
45 mg/l

ref(3) tabel 2 en
rel(2) tabel 4.8:
aangenomen
3 mg/l

ref(3) tabel 2 en
ref(2) label 4.2:
aangenomen
100 mg/m3
(echter zeer
grote verschillen}

onverdund

ref(2) tabel 4.3en

ref(2) tabel 4.3en

ref(2) tabel 4.3en

ref(2) label 43

huishoudelijk
afvalwater

150 l/inw/etm;
293 mg/l

150 l/inw/etm:
627 mg/l

150 l/inw/etm:
61 mg/l

150 l/inw/etm:
148 mg/m2

relerentiestelsels.
Verbeterd gescheiden

Pompcapacileil
Pompovercapaciteit

jaarwaarden
(mg/l)
50
28

(kg/jaar)
1790
690

49854

S3

17720

803168

100

4985

305526
311001
321351
360276

509

25065

5

1528
3132

34081
94307
94760
96370

157
157
158
161

20810
20809
20839
20899

211443
216692
227189
263904
547500
550551

2

0
0
0
1 195

25077 extern

518
537
600

0
0
0
1053

vuilgehalte van het geloosde water vaneen
gescheiden stelsel.Daarbij werd vermeld dat er
géén aanwijzingen waren voor de aanwezigheid
vanfoutieve aansluitingen bij de onderzochte
stelsels.Voor de parameters BZV,CZV en Nzijn
uit het NWRW-onderzoek redelijk éénduidige
gemiddelde waarden voor de concentraties
af teleiden.
Degemeten concentraties zink in afstromend
regenwater vertonen echter een zodanig grote
spreiding dat de resultaten voor deze parameter
zeer voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.
Met behulp van het bakmodel Dirty-S zijn de
overstortvolumes berekend vanuit een gemengd
en een verbeterd gescheiden referentiestelsel.
De kenmerken van de referentiestelsels staan
vermeld intabel II.Deze kenmerken geven de
standaardsituatie weer zonder foutieve aansluitingen; op het dwa-riool is0ha verhard
oppervlak aangesloten en op het rwa-rioolis
het afvalwater van0inwoner-equivalenten
aangesloten.Om het effect van foutieve

CZV

Berging randvoorziening

V o l u m e RWZI *
(m3/jaar)
817221
827944

..**
"*'
****

6340
17569

556662
576996

5
5
6
10

470
514
602
916

_
-

50

293

* gemiddelde over 72-jaar reeks
" * bij droogstaand RWA-stelsel is depieklozing nauwelijks hoger bijfoutieve aansluitingen
" bij onder water staand RWA-stelsel kande pieklozing zeer veel hoger zijn als gevolg van dood' water
• " " v o l g t uit huishoudelijke Produkte in influent RWZI en de aanname van 150l/inw/etmafvalwaterproduktie
* * * * foutieve aansluitingen hebben nauwelijks effect op het piekvolume

ref(1) tabel 6 . 1 :
50 mg/l

(m-Vuur)
(ha)
ner (m?)
(mm)
m3)
(mm)
(m3)
(m-Vuur)
(mm/uur)
(m 3 /uur)

45

Piek T = 10

o n v e r d u n d h u i s h o u d e l i j k afvalwater * * *

overstortwater
gemengd stelsel

Aantal inwoners
dwa inwoners
Verhard oppervlak
Verhard oppervlak perinwo
Berging

<m3)
16812
15476

DWA 2 m m , noodover3tort
r e g e n w a t e r o pD W A 1 %
r e g e n w a t e r o p DWA 3 %

vuiiparameters.

Stelselkenmerken

(mm)
60
42

Overstortvolume *
(m3/jaar)
35800 intern

Kenmerken

BZV

TABEL II- Kenmerken

70% gesloten verhard

- 150 m2per woning
- 2 5inwoners per woning

Gemengd

DWA

RWA

10.000
120
60.0
60,0
7,0
4200
2,0
1200
540
0,7
420

10.000
120
0

1 200

0
0
60,0
60
4,0
2400

1 20

-

-

180
0,3
180

aansluitingen zichtbaar te maken worden deze
parameters vergroot naar 1%, 3%en 10%van
respectievelijk hetverhard oppervlak en het
aantal inwoners. Met behulp van het modelis
het overstortvolume opjaarbasis inelk van
deze gevallen bepaald.Ook zijn extreme
overstortvolumes met een gemiddelde
herhalingstijd van 10jaar bepaald.
Voor de regenwateruitlaat vaneen gewoon
gescheiden stelsel kan geen gebruik worden
gemaakt van een bak-model,omdat er geen
sprake isvan berging.Voor dit geval is een
berekeninggemaaktopbasisvande instromende
hoeveelheid regenwater volgens het neerslaginloop-model en,bij foutieve aansluitingen,de
extra hoeveelheid afvalwater.
Ter vergelijking is een gemengd stelsel
toegevoegd.Ineerste instantie met 7mm
berging, met 0,7 mm/uur pompovercapaciteit
enalsgoed functionerend stelsel.Vervolgens
is hieraan een bergbezinkbassin van2 mm
toegevoegd conform de richtlijnen van de
waterkwaliteitsbeheerders. Inde praktijk zijn veel
gemengde stelsels echter nog lang niet op dit
niveau. Dikwijls is de effectieve berging kleiner,
is er sprake van matige afstromingscondities en
zijn nog geen randvoorzieningen aangelegd.
Omwille van de eerlijkheid van de vergelijking
isook een dergelijk gemengd stelseltoegevoegd.
Deresultaten van de modelberekeningen staan
vermeld intabel III.
Resultaten overstort- en lozingsvolumina
Uit de resultaten (tabel III) blijkt dat het
gemiddelde jaarlijkse overstortvolume vanuit
het gemengd stelsel met 7 mmberging circa
60 mm bedraagt ofwel 12%van detotale neerslaginloop.
Bij het stelsel met 5 mm berging loopt dit op tot
meer dan 80 mm.Bij hetverbeterd gescheiden
stelsel stort opjaarbasis circa 155 mm ofwel
30%van de neerslaginloop over.
Bij het gescheiden stelsel is de afvoer naar
de rwziveel kleiner dan bij het gemengde
stelsel,terwijl het verbeterd gescheiden stelsel
hier tussenin zit. Dit geldt zowel voor de
afvoerdebieten als voor dejaarlijkse afvoervolumina.

0
0
0
53

P ekwaar
(mç
1

2
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Emissieberekeningen
BZV

ion

czv

N

(kg)
1681
851

jaarwaarden
(mg/l)
200
110

3544

400

19942

900

14176

20

125

45

13749
17181
24047
48077

45

1128

3.0

0

**
"
104
1 13
132
199

(kg/jaar)
7160
2758

p e k w a a r d e n T= 10
jaarwaarden
(mg/l)
(mg/l)
(kg)
6725
100
400
220
3405
5.5

Zn
(kg/jaar)
358
138

..
••

jaarwaarden
P e k w a a r d e n T ^ 10
{mg/m3)
(mg/1)
(kg)
20.0
340
336
11 0
170
187

(kg/jaar)
12,2
47

P e k w a a r d e n T = 10
(mg/m3)
(kg)
1 1.4
680
5.8
374

997

40

709

680

33.9

1360

24.1

917

3.0

75

100

30.6
31.4

100

2.5

**
»

1253
1925
4278

i ::

•:

Î
|

«

**
••

33.0
38.7

0% 1 % 3% _

gemengd
45
47
50
61

4234
4390
4705
5830

0
0

0

0
60

0
211

0
200
627

45
47
50
61

_
200

936
969
1035
1264
0
0
0
239

3.0
3.1
3.2
3.7

_
10
61

Ingetalswaarden,uitgaandevandegedefinieerde
stelsels:
afvoerpiekdebiet gescheiden 120m3/uur,
gemengd 540 m3/uur,verbeterd gescheiden
180m3/uur;
afvoervolumina gescheiden 550.000 m3/jr,
gemengd 830.000 m3/jr,verbeterd gescheiden
760.000m3/]r.
Deinvloed vanfoutieve aansluitingen is het
duidelijkst merkbaar bijdelozingenvanafvalwater
op het rwa-riool: bij 3%foutieve aansluitingen
neemt het lozingsvolume met 5à 6%toe. Oorzaak
hiervan is dat hetjaarlijkse volume afvalwater
bijna 2 maalzogroot isals hetjaarlijkse volume
instromend regenwater.
Bij hetverbeterd gescheiden stelsel is in geval
vanfoutieve aansluitingen maar eenzeer kleine
toename van het overstortvolume waar tenemen.
Het grootste gedeelte van detoename door
foutieve aansluitingen wordt afgevoerd naar de
rwzi. Uit de berekeningen volgt bij 3%foutief
eentoename van devolumestroom naar de
rwzi van 7à8%.
Het effect vanfoutieve aansluitingen op het
dwa-riool isgering; pas bij aansluiting van
10%van hetverhard oppervlak wordt een
overstorthoeveelheid berekend.
Deze bedraagt slechts enkele procenten van
het overstortvolume vanuit het gemengd stelsel,
en istoe te schrijven aan een paar kleine
overstortingen. Dit is het gevolg van dezeer grote
berging van20 mmten opzichte van 10%van het
verhard oppervlak. Ook hier is eentoename van
de afvoer naar de zuivering waar te nemen.
Duidelijk isteziendatfoutieve aansluitingen
van afvalwater op het rwa-riool geen invloed
hebben op de piek-volumes. Bij de piek-overstortingen en -lozingen wordt eenaanzienlijk deel van
het gemiddelde jaarlijkse overstort- en lozingsvolume binnen korte tijd afgevoerd.
Het extra aandeel afvalwater is in deze korte
periode verwaarloosbaar. De piek-overstortingen
zijn bij het gemengde stelsel relatief groot.
Overstortingen met een herhalingsperiode van
10jaar bedragen grofweg de helft van hetgemiddeldejaarlijkse overstortvolume. Dit heeft belangrijke consequenties voor devuiluitworp vanuit
gemengde rioolstelsels bij extreme neerslag.

2S2
290
304
357
0
0
0
11

3.0
3.1
3.2
3.7

_
10

52
64
67
77
0
0
0
12

100
102
107
124

_
340

9.4
9.7
10.2
119
0.0
00
0.0
0.4

3% !:

5

100
102
107
124

_
340

gescheiden

verbeterd
gescheiden

2.1
2.1
2.2
?6

10%

DWA

0.0
0.0
0.0
04
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Resultaten emissieberekeningen
0%

BZV Indegrafiekis teziendateen gescheiden
stelselmet3%foutieveaansluitingen almeer
uitstootveroorzaaktdaneen'vuil' gemengdstelsel.Bij 10% foutiefisdevuiluitworp zelfscirca10
maalzogrootalsdievan hetgemengdstelselmet
7 mmberging!Bijhetverbeterdgescheiden stelseliseenveelkleinere toename tezienvan de
jaarvrachtBZValsgevolgvan foutieve aansluitingen; dezeligtindeordevan grootte van
dievanhetverbeterdgemengdstelsel.
CZV OpvallendisdatdejaarvrachtCZVbijhet
gescheiden stelselzonderfoutieve aansluitingen
alcirca2maalzohoogIsalsdejaarvracht van
hetgemengde stelsel. Oorzaakhiervan ishet
relatiefhogeCZV-gehalteinhetafstromendregenwater. Ditheeftookbijhetverbeterdgescheiden
stelseleengrotevuilvrachttotgevolg. Derelatieve
toename alsgevolgvan foutieve aansluitingen is
echterkleinerdanbijBZVhetgevalis.

::
%
gescheiden

verbetera
gescheiden

N

0%

ï

4 .-

I
8 """
£ •

N Devuilvrachten stikstofgeven eenbeeldte zien
datvergelijkbaarismetCZV. De verhouding
tussen debelastingveroorzaaktdoorhet
gemengdstelselendoorhetgescheiden stelsel
is voorNzelfsnoggroter. HetN-gehalte van
afstromendregenwaterbedraagtnamelijkcirca
30%van dewaardedieisaangenomen vooroverstortwatervan hetgemengdstelsel.

1
f
|

»

n ;» » ""•

1
gemengd

gescheiden

verbeterd
gescheiden

DWA

Zn

Zn Zoalsgezegdkanaandeberekeningsresultatenvoorzinknietevenveelwaarde worden
gehechtalsaandeoverigeresultaten. Uitde
literatuurblijktdatvoorhetZn-gehaltevanhet
geloosderegenwatergeenredelijkeaanname te
doenis;ditiszeerafhankelijk van plaatselijke
factoren. Onafhankelijkhiervan kanweleen
uitspraakwordengedaan vande relatieve
toename van dejaarvrachtalsgevolgvan foutieve
aansluitingen. Uitdegrafiekis teziendatde
toenameveelgeringerisdanbij de overige
parameters. Ditwordtveroorzaaktdoorhetrelatief
lageZn-gehaltevanonverdundhuishoudelijkafvalwatertenopzichtevan deaangenomen waarde
voordeconcentratie inafstromendregenwater.
Ditbeeldiswaarschijnlijkrepresentatiefvoor
andere zware metalen.

»
,.
„
S

1
1

»

§
î

*j

«

> .

10%

™.»» X

«P

i ? i

o* 1% a%n_

•

__
gemengd

10%

gescheiden

verbeterd
gescheiden

DWA
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foutieve aansluitingen van afvalwater op het
rwa-stelsel leidt tot een grote vuiluitworp
van zuurstofbindende en eutrofiërende
stoffen. Dit betekent dat deze foutieve
aansluitingen ontoelaatbaar zijn en dat
het noodzakelijk is ze op te sporen en
te herstellen. Deze kwestie verdient evenzeer aandacht als de aanpak van de overstortingen uit de gemengde rioolstelsels.
Inventarisatie opsporingstechnieken
foutieve aansluitingen
Om een indruk te krijgen van de problematiek van foutieve aansluitingen in de praktijk en de gehanteerde opsporingsmethoden,
is een aantal gemeenten telefonisch benaderd. Allereerst zijn verschillende waterkwaliteitsbeheerders benaderd met de vraag
of men ervaring heeft met gemeenten waar
foutieve aansluitingen mogelijk voor
problemen zorgen of waarvan men weet
dat onderzoek is uitgevoerd naar foutieve
aansluitingen. Vervolgens is bij de
betreffende gemeenten naar de juiste
persoon gevraagd, aan wie enkele vragen
zijn voorgelegd. Daarbij is gebruik gemaakt
van een vragenformulier.
De algemene indruk die uit de enquête
naar voren komt is dat nog maar weinig
gemeenten zich met het probleem van
foutieve aansluitingen bezighouden.
De waterkwaliteitsbeheerders kunnen
meestal maar enkele gemeenten noemen;
bij telefonische benadering van deze
gemeenten blijkt dat slechts een deel ervan
zich daadwerkelijk met de problematiek
heeft beziggehouden. Het blijkt dat meestal
pas doelgericht onderzoek wordt uitgevoerd
wanneer de problemen ernstig zijn en zich
duidelijk manifesteren, bijvoorbeeld grote
stankoverlast, vissterfte, opkomend water
in woningen e.d.. Bij minder ernstige
problemen wordt volstaan met incidentele
controles.
Vervuiling van het oppervlaktewater is in
de meeste gevallen de aanleiding voor het
zoeken naar foutieve aansluitingen van
afvalwater op het rwa-stelsel. Onderzoek
naar verhard oppervlak op dwa-stelsels
wordt in het algemeen opgestart naar
aanleiding van noodoverstortingen.
Volgens de resultaten van de modelberekeningen treden noodoverstortingen
pas op als een groot percentage (>10%)
verhard oppervlak foutief aangesloten is.
Dit strookt met de schattingen die
genoemd worden door de geënquêteerde
gemeenten waar dit probleem speelde.
De oorzaak van foutieve aansluitingen ligt
meestal in het feit dat de aansluitingen niet
door de gemeente zijn gerealiseerd en bij
de aanleg onvoldoende toezicht en controle
is geweest door de gemeente. Een andere
belangrijke oorzaak is een gebrek aan
controle bij het maken van aansluitingen

door particulieren. Deze weten over het
algemeen niet waar de verschillende riolen
liggen, en sluiten aan op het dichtstbijzijnde of het hun bekende riool.
Een opvallende oorzaak van foutieve
aansluitingen die voor blijkt te komen is
een misverstand over de kleuren van de
rioolstelsels. Volgens de voorschriften is
het dwa-stelsel bruin en het rwa-stelsel
grijs; omdat het gemengd stelsel grijs is
blijkt het dwa-stelsel soms ook in grijs
uitgevoerd te worden. Naderhand ontstaan
dan gemakkelijk foutieve aansluitingen op
beide rioolstelsels.
De meestgebruikte opsporingsmethoden
voor foutieve aansluitingen zijn visuele en
camera-inspectie, het uitzetten van rooksporen en het toevoegen van kleurstoffen
aan instromend water. Ook combinaties
komen voor, bijvoorbeeld kleurstoffen via
de dakgoten en camera-inspectie in het
dwa-riool.
In een aantal gevallen werkte de rookmethode voor opsporen van verhard
oppervlak op dwa-stelsels goed, maar
door de aanwezigheid van watersloten
in straatkolken bestaat het gevaar dat
niet alle foutieve aansluitingen worden
opgespoord. Wanneer de kolken zijn
gereinigd en het stankscherm is verwijderd
werkt de rookmethode goed.
De methode met kleurstoffen werkt over
het algemeen goed voor aansluitingen van
afvalwater op rwa-stelsels, maar soms moet
veel kleurstof worden toegevoegd om het
terug te kunnen vinden.
Camera-inspectie in de riolen blijkt een
betrouwbare methode voor het opsporen
van foutieve aansluitingen van afvalwater
op het rwa-stelsel. In drooggezette rwastelsels wordt in geval van afvalwateraansluitingen vaak ook afval aangetroffen.
In een aantal gevallen is het rwa-riool
dichtgezet waarna het water zo hoog
mogelijk is opgezet. Door controles op
wateroverlast worden dan foutieve afvalwateraansluitingen opgespoord. Ook zijn
op deze manier door inspecties aan het
dwa-stelsel verbindingen tussen het rwaen het dwastelsel opgespoord.
Een zeer arbeidsintensieve maar betrouwbare methode is toegepast op een industrieterrein waar men alle aansluitingen heeft
opgegraven, gecontroleerd en indien nodig
opnieuw aangesloten. Daarbij zijn de
aansluitingen zo gemaakt dat controle in
de toekomst makkelijker is.
In de gemeenten waar een apart onderzoek
is uitgevoerd naar foutieve aansluitingen
blijkt het niet duidelijk te zijn welke
kosten met het onderzoek waren gemoeid.
Slechts in één geval, waarbij het onderzoek
door een bedrijfis uitgevoerd, werden de
kosten vermeld.
Schriftelijke rapportages van de onder-

zoeken zijn meestal niet voorhanden.
Aanbevelingen inzake foutieve
aansluitingen
1. De belangrijkste conclusie uit de modelberekeningen is dat al enkele procenten
foutieve aansluitingen van afvalwater op het
rwa-stelsel leidt tot een grote vuiluitworp
van zuurstofbindende en eutrofiërende
stoffen. Dit betekent dat deze foutieve
aansluitingen ontoelaatbaar zijn en dat
het noodzakelijk is ze op te sporen en
te herstellen. Deze kwestie verdient evenzeer aandacht als de aanpak van de overstortingen uit de gemengde rioolstelsels.
2. Uit de praktijkervaringen blijkt dat
de meest betrouwbare techniek voor het
opsporen van foutieve aansluitingen van
afvalwater op het rwa-stelsel een arbeidsintensieve is; namelijk het handmatig,
visueel, van huis tot huis opsporen.
Hierbij wordt met een rijdende videocamera gewerkt in het droge of droog
gezette rwa-riool. Alle afzonderlijke afvalwaterlozingen (dus ook apart de wasmachine in de bijkeuken!) worden één
voor één gecontroleerd. Aanbevolen wordt
dit tenminste éénmalig uit te voeren voor
alle gebieden met een gescheiden rioolstelsel. Op basis van indicaties kan het na
verloop van jaren desgewenst opnieuw
worden gedaan.
3. Voor een globale inschatting van de
problematiek kan soms worden volstaan
door het rwa-stelsel visueel te inspecteren
vanuit enkele inspectieputten. Vooral bij
altijd droogstaande rwa-riolen (dus bij een
diep gelegen open-water peil) waarop geen
drains lozen, kan dit een behoorlijk
betrouwbaar beeld opleveren. Aanbevolen
wordt dit globale onderzoek zo spoedig
mogelijk uit te voeren voor alle gebieden
met gescheiden rioolstelsels. Als hieruit
met zekerheid blijkt dat er geen afvalwater
wordt geloosd op het rwa-stelsel, kan het
bovengenoemde uitgebreide onderzoek
vervallen. Als niet zeker blijkt dat er geen
problemen zijn, moet het uitgebreide
onderzoek alsnog worden uitgevoerd.
4. Foutieve aansluitingen van verhard
oppervlak op het dwa-riool vormen pas een
probleem bij percentages groter dan 10%.
In dat geval treden noodoverstortingen op
en wordt significant meer water afgevoerd
via de gemalen naar de rwzi. Ook deze
foutieve aansluitingen moeten dan worden
opgespoord en hersteld, waarbij dit onderzoek dan uiteraard moet worden afgestemd
op het bovengenoemde uitgebreide onderzoek naar afvalwater op het rwa-stelsel.
Voor het opsporen van verhard oppervlak
op het dwa-stelsel wordt de rookmethode
aanbevolen, met schone kolken zonder
stankscherm. Foutieve aansluitingen van
verhard oppervlak op het dwa-stelsel
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Gemeentelijk Rioleringsplan
aandacht voor foutieve aansluitingen
bij gescheiden rioolstelsels

(D

W
E
TD <D

rz
O)2=
— tn

— 12
J1_
e o
ro -o

0)

0)
•o

o

Aft. 1 - Stroomschema
voor het opsporenen
herstellen van foutieve
aansluitingen.

- verhoogde aanvoer RWZI
- bij neerslag omhoog
komend water in
woningen
- verhoogd aantal
draaiuren dwa-gemalen

y

- slechte waterkwaliteit
- stinkend
oppervlaktewater
- vervuild water bij de
lozingspunten

f

y

- controle op
noodoverstortingen
- visuele put-inspectie
DWA-stelsel bij neerslag

y
visuele inspectie vanuit
enkele inspectieputten in
het RWA-stelsel

vormen in het algemeen minder snel een
probleem dan de foutieve aansluitingen
van afvalwater op het rwa-stelsel. Beide
vormen komen overigens onafhankelijk
van elkaar voor; de aan- of afwezigheid van
de ene vorm zegt dus niets over de andere.
5. Uit de praktijkervaringen blijkt dat
foutieve aansluitingen nogal eens voorkomen; het is geen theoretisch hersenspinsel, maar een reëel praktijkprobleem!
Aanbevolen wordt hieraan voldoende
aandacht te schenken in het GRP, het
gemeentelijk rioleringsplan.
Het stroomschema voor het opsporen en
herstellen van foutieve aansluitingen
(afb. 1) kan daarbij worden gebruikt.
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controle van aansluitingen op
het DWA-stelsel
- rookmethode en/of video
met handmatige controle
- zoveel mogelijk
aansluitingen worden
gecontroleerd
- maximaal 10% verhard
oppervlak op DWA-stelsel
toelaatbaar

controle van alle aansluitingen
op het RWA-stelsel
- video-inspectie in droog ot
drooggezet RWA-stelsel
- alle aansluitingen worden
handmatig gecontroleerd
- geen enkele
afvalwaterlozing is
toelaatbaar
- alle foutieve lozingen van
afvalwater herstellen
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WZHO sluit 1995af met goed
De NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) in Gouda heeft 1995
afgesloten met een positief resultaat van
f6,1 miljoen. Van de winst wordt een
dividend van f56,30 per aandeel uitgekeerd
aan de aandeelhouders. Het resterende
bedrag wordt toegevoegd aan de algemene
reserve voor de noodzakelijke versterking
van het eigen vermogen.Het eigen vermogen
uitgedrukt in een percentage van het totale
vermogen bedroeg ultimo 1995 7,4.
Het streven is dat ultimo 1999 het eigen
vermogen 9%van het balanstotaal bedraagt.
De aandeelhouders van WZHO, afgevaardigden van alle gemeenten in het voorzieningsgebied, hebben eind juni het jaarverslag over 1995 goedgekeurd.
Naast de zorgvoor de bestaande drinkwaterproductiesystemen hield in het verslagjaar
de zorg voor de ontwikkeling van nieuwe
wincapaciteit aan.Door enerzijds productieverliezen te minimaliseren en anderzijds de
bestaande vergunningen efficiënt uit te
nutten, wordt het capaciteitsprobleem aangepakt. Ook moeten er nieuwe winningen
worden gerealiseerd en bestaande winningen uitgebreid. Aan de voorbereidingen in
de vorm van een Milieu Effect Rapportage
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resultaat
voor een nieuwe winning in Opperduit
en Streefkerk wordt hard gewerkt.
De uitbreiding van de winningen in
Lexmond en Langerak, waarvoor in 1994
door Gedeputeerde Staten vergunning
werd afgegeven, kon in 1995 nog niet
worden gerealiseerd door de lopende
bezwarenprocedures. Uitspraak van de
Raad van State wordt komend najaar
verwacht.
WZHO maakt zich ernstig zorgen dat
de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit zo onder sterke tijdsdruk komt
te staan. Helaas hebben de besprekingen
met de indieners van de bezwaren, twee
gemeenten, niet geleid tot overeenstemming, ondanks de steun van de provincie.
In 1995 zijn ook de eerste stappen gezet
naar samenwerking met drie collega-waterbedrijven. Samenwerkingsmogelijkheden
worden nu op bestuurlijk niveau verder
onderzocht. Verwacht wordt dat daarna een
bestuurlijk-juridische inkadering volgt.
Een van de opties is een holding-structuur
met vier werkmaatschappijen, waarbij de
uiteindelijke groei naar één waterbedrijf
mogelijk is. (Persbericht WZHO)
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Plan Overijssel tegen
verdroging natuurgebieden
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben
een plan opgesteld, dat beoogt binnen vier
jaar de oppervlakte verdroogd natuurgebied
in de provincie met 9.000 hectare (25%)
terug te dringen. Uitvoering van het plan
kost 52 miljoen gulden. GS rekenen op een
overheidsbijdrage van negen miljoen
gulden.
De provincie wil de waterhuishouding voor
zowel de natuur als landbouw verbeteren.
De belangrijkste maatregelen uit het plan
zijn een introductie van algemene regels
voor beregening en een proefsgewijze
introductie van een beregeningsplanner bij
vijftig landbouwbedrijven. (ANP)

Congres Watermanagement
Het Nederlandse Studie Centrum organiseert een congres 'Watermanagement,
bespaar op betrekking en lozing van water'
op 23 oktober 1996 in de Schouwburg in
Gouda.
Nadere inlichtingen:
Nederlandse Studie Centrum, Postbus 330,
3130 AH Vlaardingen, tel. 010-4349966.

