Tien jaar Stichting Rioned

Riolerend Nederland werd 17 juni 1986 uitgebreid met de Stichting RIONED.
Opgericht door een aantal personen, organisaties en instellingen die bezorgd waren
over de onderhoudstoestand en het beheer van deze infrastructuur.
Ook ondergronds Nederland was in verval; inhalen van de achterstand zou miljarden kosten. Dankzij de Stichting is Nederland de afgelopen tien jaar rioolminded
geworden. Een terugblik.

Zonder riolering zou Nederland onleefbaar
zijn. De sterke concentratie van mensen
en industriële activiteiten maken voorzieningen noodzakelijk voor de afvoer
en behandeling van het gezamenlijk
geproduceerde afvalwater. Reeds vanaf de
tweede helft van de vorige eeuw werden in
de steden de eerste stappen gezet op het
terrein van de afvalwaterverwijdering.
In de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog werd op grote schaal hard gewerkt
aan de riolering. Duizenden kilometers
riool gingen de grond in, niet allemaal
van even goede kwaliteit. In de daarna
volgende jaren hadden goed beheer en
onderhoud niet de eerste prioriteit bij
gemeentelijke bestuurders; bovengrondse
projecten waren en zijn nu eenmaal
politiek interessanter. Onder al die
putdeksels begon intussen het verval.
Begin jaren tachtig maakte een groeiend
aantal personen, werkzaam op het terrein
van de riolering, zich daarover ongerust.
Eerst werd de aandacht voor het riool
opgeëist door de technische medewerkers
van gemeentelijke diensten.
Voor bestuurlijk Nederland was de tijd
voor aandacht voor de ondergrondse
infrastructuur nog niet rijp, zeker niet
toen duidelijk werd dat een investering
van minimaal vijf miljard nodig was om
de inmiddels opgelopen achterstand in
te lopen. Hoe moesten rioolbeheerders
dat aanpakken? Zonder de benodigde
bestuurlijke, technische en financiële
inzichten zou dat moeilijk gaan.
Bovendien, hoe groot was de problematiek
precies? Te weinig rioolbeheerders hadden
daadwerkelijk onder de grond gekeken.
Voor dergelijke vragen zag de inmiddels
gevormde 'Werkgroep Voorbereiding
Platform Buitenriolering' zich geplaatst.
Ook andere organisaties zagen inmiddels
de problematiek op zich afkomen met als
gevolg dat op diverse plaatsen initiatieven
werden genomen. Tijd dus om deze te
coördineren. Daarvoor werd 17 juni 1986
opgericht de 'Stichting Platform Buitenriolering Nederland - Stichting RIONED'.
Een hele mondvol, daarom wordt nu
gemakshalve gesproken van 'Stichting
RIONED, Kenniscentrum Buitenriolering'.
Het bestuur werd toen gevormd door
Prof. ir. H. P. S. van Lohuizen, voorzitter
Ir. J. H. J. Bergsma, secretaris
J. H. A. M. Martens, penningmeester

Ir. G. C. Wijnbergen
Ing. S.J. Dijkstra jr.
J. C. Th. Doel
Ir. A. R. Manuel.
Ir. L. van Damme trad toe als waarnemer
namens de ministeries van VROM en EZ.
Drie doelstellingen werden als activiteitenveld geformuleerd:
- Bevorderen van de noodzakelijke maatschappelijke belangstelling voor de buitenriolering;
- Verzamelen, verspreiden en vergroten
van aanwezige kennis, ontwikkelen van
kostenbesparende technieken en methoden
en coördinatie van onderzoeken met
betrekking tot de buitenriolering;
- Fungeren als informatiebron - kenniscentrum - op het gebied van de buitenriolering.
Onderzoeken
Een van de eerste activiteiten was het
opzetten van een aantal onderzoeks-

projecten en voorts reeds gestart onderzoek gecoördineerd voort te zetten.
Grote prioriteit kreeg het opzetten van een
aantal Nederlandse Praktijkrichtlijnen,
waaronder 'Toestandsbeschrijving en
-beoordeling riolen' en 'Buitenriolering
beheer'. Verder werd een inventarisatie
van de reparatiemethoden bij lekkages
geëntameerd, alsmede een onderzoek naar
de bestuurlijke aspecten van de rioleringsproblematiek.
Rioolschadecatalogus
Een andere voor de brede rioleringsmarkt
noodzakelijke activiteit was de samenstelling van een algemeen aanvaarde
versie van een rioolschadecatalogus, de
Ontwerp-NEN 3399. Met de latere NEN
3399 werd een de eenduidigheid en
uniformiteit dienend product aan de
rioleurs beschikbaar gesteld.
Veel ongemak bij het daadwerkelijk weergeven van bij inspecties gedane waarnemingen behoorden toen tot het verleden.
Zowel eenduidigheid als uniformiteit zijn
van belang om de beheerder van de
riolering inzicht te geven over de toestand
van de riolen, maar ook voor inspectiebedrijven.
Zij kregen daardoor een beter houvast
omtrent de wijze van uitvoeren en vastleggen van inspecties en om veranderingen
in de toestand van een riool tussen twee

Minister Nijpek van VROM ontving 14 oktober 1987 op zijn departement bestuur en directie van Stichting RIONED
voor eeneersteoverlegover de organisatie van het onderzoek naar het onderhoud, renovatie en beheervan rioleringen.
V.l.n.r. deheren Manuael, Martens, Nijpels, Van Lohuizen, deBeaufort en Bergsma.
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inspecties inzichtelijk te kunnen maken.
Cursussen
Het ontwikkelen en bevorderen van kennis
onder rioleurs is voor het vakgebied van
groot belang. Daarom werd als eerste een
cursus 'Rioolschadeclassificatie' gestart,
met als doelstelling het herkennen, classificeren en beoordelen van toestandsgegevens
van riolen conform NEN 3399. Deze door
het ministerie van VROM officieel erkende
cursus staat nog steeds volop in de belangstelling. Het aantal geslaagde cursisten
loopt in de honderden. De classificatiecursus legt de basis voor de inhoudelijk
dieper gaande cursus Visuele inspectie
van riolen.
Leidraad Riolering
De Wet Milieubeheer schrijft gemeentebesturen sinds 1993 voor een Gemeentelijk
RioleringsPlan GRP op te stellen. In het
kader daarvan is in opdracht en nauwe
samenwerking met VROM de Leidraad
Riolering samengesteld als hulpmiddel
voor gemeentebesturen bij het formuleren
van hun rioleringsbeleid. De eerste module
daarvan kwam in 1993 gereed en werd in
gestaag tempo gevolgd door een twintigtal
opvolgende modules. Omstreeks deze tijd
wordt de elfde aanvulling gepubliceerd.
De Leidraad heeft zichbij devele honderden
gebruikers een gedegen plaats weten te
veroveren, zo bleek onlangs uit een
waarderingsonderzoek.
De ontwikkelingsfase van de Leidraad
Riolering wordt in de loop van dit
lustrumjaar afgesloten. Op basis van de
onderzoeksuitkomsten zal de opzet voor
de noodzakelijke onderhoudsfase worden
voorbereid.
Reizende tentoonstelling
Ten behoeve van publieksvoorlichting
beschikt Stichting RIONED over de
reizende tentoonstelling Goed Riool,
Schone Zaak. In woord en beeld verschaft
deze tentoonstelling informatie over de
werking van het riool en stimuleert tevens
het verstandig gebruik ervan.
De tentoonstelling heeft reeds op vele
tientallen plaatsen in Nederland gestaan.
RIONED/NVA-prijs
Ter onderstreping van het belang van
een goed en op lange termijn optimaal
functionerend rioolstelsel binnen het veld
van integraal waterbeheer hebben Stichting
RIONED en de NVA de RIONED/NVAprijs ingesteld, bestaand uit een geldbedrag
en een kunstwerk. De prijs is reeds
toegekend aan:
Ing. A. G. van den Herik (1991)
Gemeente Utrecht (1992)
Ing. J . H o n i n g h (1993)

28 en29januari indeRAI
EVENEMENTEN RONDTIENJARIG
BESTAANSTICHTING RIONED
Riolerend Nederland komt op 28 en 29
januari 1997 bij elkaar in het RAICongrescentrum.Op die data organiseert Stichting
RIONEDter gelegenheid van haar tienjarig
bestaan enkele evenementen,waarbij
RioolTech97,een nieuwe Vakbeurs voor
Rioleringstechnologie. Daarnaast iser op
28januari een lezingensessie met als thema
'Rioleringsvraagstukken nader bekeken'.
Dederde blikvanger is29januari de
10e RIONED-Dag,met als hoofdthema
'De riolering aande meetlat'.

J. van Baar (1994)
Gemeente Enschede (1995)
Tijdens de 10e RIONED-Dag wordt de
prijs voor de zesde maal toegekend.
Vakbeurs
Op RioolTech 97 zijn zo'n zestig
Nederlandse bedrijven en organisaties
vertegenwoordigd met een uiteenlopend
aanbod van producten en diensten.
Tot deze nieuwe vakbeurs is besloten na
een proef met een Rioleringsmarkt tijdens
de 9e RIONED-Dag. De reacties daarop
waren zeer positief, zowel van de kant van
de deelnemers aan de bijeenkomst als de
exposanten. Bij gebleken succes kan de
RioolTech uitgroeien tot een periodiek
terugkerende vakbeurs.
De organisatie is voor deze keer uitbesteed
aan Amsterdam RAI.
Veelzijdig programma
Beslissers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, beleidsadviseurs en -uitvoerders,
betrokken bij het functioneren en het
onderhoud van de buitenriolering wacht
een veelzijdig programma tijdens een
Lezingensessie op 28 januari en de
10e RIONED-Dag op 29 januari.
Real Time Control, ontwikkelingen en
onderzoek rond bergbezinkbassins,
inspectie en beoordeling van rioleringen en
veilig werken in riolen zijn de vier onderwerpen tijdens de Lezingensessie.
De Leidraad Riolering, PRIONED, het
GRP en duurzaam bouwen zijn enkele van
de onderwerpen tijdens de 10e RIONEDDag.
Ook vindt dan de uitreiking plaats van de
zesde RIONED/NVA-prijs aan een nog
bekend te maken persoon, gemeente,
instelling, bedrijf of organisatie.
Informatie over de Lezingensessie en
10e RIONED-Dag is verkrijgbaar bij
het bureau van de Stichting,
telefoon 0318-63 1111, fax 0318-633337,
http://www.rioned.org,
E-mail: rioned@dds.nl.

Vernieuwing
WMN-pompstation Rhenen
Het uit 1953 daterende drinkwater-pompstation aan de Reumersweg te Rhenen
wordt geheel vernieuwd. Deze verouderde
productie-eenheid van NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) had
niet genoeg capaciteit om de huidige
winvergunning van 2 miljoen m 3 volledig
te benutten.
WMN-architect B.van Rijn is erin
geslaagd om een ontwerp te maken waarbij
het uiterlijk zoveel mogelijk aansluit op de
vele organische vormen in de bosrijke
omgeving. De taps toelopende vorm van de
bomen komt bijvoorbeeld in de gevel
terug. De gemeente Rhenen heeft het
ontwerp zeer positief beoordeeld. Eind
1996 heeft de bouwkundige aanbesteding
plaatsgevonden. Aannemer W. C. van Dijk
uit Hardinxveld-Giessendam zal de eerste
twee fasen van het werk uitvoeren. In 1997
zal het nieuwe zuiveringsgedeelte in
gebruik kunnen worden genomen.
In 1998 wordt er een nieuw machinegebouw gerealiseerd. In de derde fase
(1999) worden het oude machine-gebouw
en de oude reinwaterkelder aangepast
en ingericht voor de spoelwater- en slibverwerking. WMN verwacht dat de overlast
voor omwonenden tijdens de bouw tot een
minimum beperkt zal blijven. (Persbericht
WMN)

Anti-verdrogingsproject
't Klooster van start
De uitvoering van het anti-verdrogingsproject 't Klooster is op 17 januari jl.
officieel van start gegaan in 't Olde Schot te
Zelhem. De aanzet voor de werkzaamheden
werd gegeven door drie voorzitters die
nauw met het project verbonden zijn: de
heer P. Bos, voormalig watergraaf van het
voormalige Waterschap IJsselland-Baakse
Beek en de heer A. van den Ende en
A.J.A.M.Gerritzen, voorzitter en afdelingsvoorzitter van het Waterschap Rijn en
IJssel.
Na een jarenlange voorbereiding kan het
werk beginnen: er wordt water uit de
Veengoot geleid naar het pompstation
't Klooster van de Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland. In de
omgeving van het pompstation zal het
water door het opzetten van stuwpeilen
worden geïnfiltreerd, waardoor het grondwater daar wordt aangevuld. Concreet
betekent dit dat er een nieuwe watergang
wordt aangelegd langs de Jachtweg, dat er
bestaande watergangen worden verbeterd
rond het pompstation 't Klooster en dat
daar stuwen worden aangebracht. Ook zal

