Lekkende rioleringen, overstorten en bodemkwaliteit

Inleiding
Negatieve beïnvloeding van de kwaliteit
van het oppervlaktewater, restlevensduur,
wateroverlast en wegverzakkingen waren in
het verleden de voornaamste redenen voor
het herstel van rioleringen. De gemeenten
hebben de taak rioleringsplannen op te
stellen waarbij naast de waterkwaliteitsdoelstellingen ook andere milieuaspecten
worden betrokken. Het ontbreken van
informatie over de daadwerkelijke effecten
op de bodem maakte een integrale afweging
van deze milieuaspecten in het beheer van

zoek omvatte de uitvoering van debiet-,
vracht,- en concentratieberekeningen en
het beschrijven van de risico's voor de
grond- en grondwaterkwaliteit.
In dit artikel wordt ingegaan op de
uitvoering en de resultaten van de veldstudie, de risico-inschatting en de beleidsmatige gevolgen.
De veldstudie
De veldstudie heeft zich toegespitst op
betonnen rioleringen, omdat dit type riool
verreweg het meest is toegepast. Over-
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bestaande rioolstelsels onmogelijk.
Daarom heeft de provincie Utrecht Tauw
Milieu een onderzoek laten uitvoeren naar
de invloed van lekkende rioleringen en
overstorten op de grond- en grondwaterkwaliteit. Bij dit onderzoek waren ook de
provincies Groningen, Drenthe, Overijssel
en Noord-Brabant betrokken.
De resultaten van het onderzoek kunnen
door de gemeenten worden gebruikt bij
het beheer van de bestaande riolering.
Onderzoeksopzet
Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd.
Aangevangen is met de uitvoering van
een literatuurstudie. Op basis van deze
literatuurstudie is een overzicht opgesteld
van riolerings- en overstortkarakteristieken
die van invloed zijn op lekkage respectievelijk vuiluitworp. Aan de hand van deze
karakteristieken zijn voor de riolering en
de overstorten schadeklassen en vuiluitworpklassen opgesteld, waarbij de schadeklasse-indeling is gebaseerd op materiaaltype en leeftijd van de streng en de
vuiluitworpklasse-indeling is gebaseerd
op de overstortingsfrequentie en de vuilophoping. Vervolgens zijn, binnen de
voor verspreiding van verontreinigingen
gevoelige gebieden, in de provincies
Utrecht en Groningen de desbetreffende
riolerings- en overstortgegevens
geïnventariseerd.
Als derde fase is een veldonderzoek
uitgevoerd, waarbij meer informatie is
verzameld over de kwantitatieve aspecten
van lekkage. De laatste stap van het onder-
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storten zijn buiten beschouwing gelaten,
omdat naar de risico's van overstorten al
enkele praktijkstudies zijn uitgevoerd.
De veldstudie bestond uit de volgende
onderdelen:
- vaststellen van te onderzoeken stelseltypen;
- koppeling tussen stelseltype en het
voorkomende schadebeeld;
- koppeling tussen schadebeeld en de
mate van lekkage;
- koppeling tussen lekkage en bodemverontreiniging.
Op basis van de schadeklasse-indeling en
de ervaringen opgedaan tijdens de inventarisatie, zijn de in tabel I weergegeven
categorieën rioolstrengen in de veldstudie
opgenomen.
TABEL I - Voor de veldstudie geselecteerde categorieën
rioolstrengen.
Buismateriaal Aanleg
Beton
Beton
Beton

Beton

Samenvatting
In opdracht van de provincie Utrecht
is door Tauw Milieu een onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van
lekkende rioleringen en overstorten
op de grond- en grondwaterkwaliteit.
Het onderzoek heeft zich gericht op
rioolstrengen die hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater afvoeren.
De resultaten geven aan dat negatieve
beïnvloeding van het grondwater
vooral plaatsvindt bij rioolstelsels
aangelegd vóór 1960, liggend in zandgronden boven de grondwaterspiegel.
Ondanks dat geen sprake is van een
sterke beïnvloeding van het grondwater moet, vooral in de grondwaterbeschermingsgebieden, deze beïnvloeding wel geminimaliseerdworden.
Direct onder het lekkende riool kan
een sterke bodemverontreiniging
aangetroffen worden. De milieu- en
volksgezondheidsrisico's zijn zodanig
dat geen sprake is van urgente saneringslocaties. Inzicht in de omvang en
verspreidingsmogelijkheden van deze
bodemverontreiniging is van belang,
omdat dit een belemmering kan
vormen voor bijvoorbeeld stadsvernieuwingprojecten.
Bij de riooloverstorten zijn vooral
effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit en de waterbodem geconstateerd. De invloed op de bodem- en
grondwaterkwaliteit is zeer beperkt.

axiale verplaatsing, hoekverdraaiing,
beschadiging en wortelingroei zijn.
Op foto 1is een rioolstreng te zien waar in
sterke mate sprake is van wortelingroei.
Voor zowel het aantal schades als aantasting van de buiswand kan worden
gesteld dat het voorkomen ervan in het
algemeen afneemt naarmate het riool
nieuwer is. Verstoring van dit beeld kan
optreden door strengspecifieke factoren
anders dan slijtage (bijv. onzorgvuldige
aanleg en afvalwaterkwaliteit).

Kenmerken

vóór 1950
oud
1 9 5 0 - 1960 buislengte 1meter, slechte
betonkwaliteit
1960 - 1970 buislengte 2 meter, slechte
betonkwaliteit, invoering
rubberen ring bij verbinding
na 1970
buislengte 2 meter, redelijk
goede betonkwaliteit

Om een beeld te krijgen van de, bij de
onderscheiden categorieën rioleringen,
voorkomende typen aantasting zijn videoinspecties uitgevoerd. In totaal is ruim 3
kilometer riool geïnspecteerd. Gebleken is
dat de meest voorkomende schadetypen

Foto 1 - Sterke mate van wortelingroei.
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Aß. 1 - Schematische
weergave opzet dichthcids-

proef.

Foto 2 - Overzicht
meetopstelling van dichtheidsproef terplaatse van
inspectieput.

Vervolgens is, aan de hand van de aangetroffen schadebeelden, voor de verschillende categorieën rioolstrengen een aantal
strengen geselecteerd voor het uitvoeren
van een dichtheidsproef. Bij het uitvoeren
van een dichtheidsproef is een streng
tussen 2 inspectieputten afgesloten en
gevuld met water. In afbeelding 1wordt de
opzet schematisch weergegeven. Op foto 2
is de inspectieput weergegeven waarin de
meetopstelling zich bevindt.
Om onderscheid te maken tussen de
hoeveelheid rioolwater die tijdens een
regenbui uit het riool lekt (rwa) en de
hoeveelheid die tijdens de droogweerafvoer
(dwa) uit het riool lekt, is per rioolstreng
een tweetal dichtheidsproeven uitgevoerd.
Voor simulatie van de rwa is de gehele
streng gevuld met water, terwijl voor de
dwa-simulatie de streng slechts voor de
helft is gevuld. Tijdens de proef is het
waterpeil in de peilbuis regelmatig gemeten
en is bij een daling water via de watertoevoerbuis bijgevuld. Voor het meten
van de waterstand in de peilbuis is gebruik
gemaakt van een sensor, die een geluidssignaal afgeeft wanneer deze in contact
komt met water. Elke proef heeft ongeveer
drie uur geduurd. Aan de hand van de
hoeveelheid bijgevuld water, om het startniveau op peil te houden, is bepaald
hoeveel water er per tijdseenheid uit het
riool lekt. Daarnaast is door watermeters

bij de huisaansluitingen de hoeveelheid
afvalwater bepaald die via deze weg waarschijnlijk in de rioolstreng is terechtgekomen. Hiertoe zijn de meters aan het
begin en het eind van de proef afgelezen.
In een aantal gevallen is, door een relatief
groot waterverbruik bij huishoudens, in
plaats van een daling van het waterpeil in
de buis een peilstijging waargenomen.
In deze gevallen is het volume berekend
van het water dat benodigd is om de
desbetreffende peilstijging te bewerkstelligen. Deze berekende hoeveelheden water
TABEL II - - Resultaten dichtheidsproever
Riool
aangelegd

zijn vergeleken met de hoeveelheid water
die via huishoudelijk afvalwater in de buis
terecht is gekomen. Hieruit kon globaal
worden afgeleid of en in welke mate
lekkage heeft opgetreden. Uitvoering
van dergelijke berekeningen gaat echter
gepaard met een foutenmarge. Overigens
zijn strengen geselecteerd met zo weinig
mogelijk huisaansluitingen. De proeven
zijn uitgevoerd bij droog weer, opdat geen
water via de straatkolken in de rioolstreng
kon komen.
De resultaten van de dichtheidsproeven
worden in tabel II weergegeven. Ook is in
de tabel een aantal karakteristieken van
de rioolbuizen opgenomen.
Het blijkt dat er vooral lekkage optreedt
bij buizen aangelegd vóór 1960, zowel
bij strengen met goede als slechte verbindingen (vastgesteld op basis van videoinspecties). De mate van lekkage varieert
globaal van 0,1 tot 1,0 l/s.km bij een halfvolle buis en van 0,2 tot 2 1/s.km bij een
volledig gevulde buis.
Bij een aantal van de onderzochte, vóór
1960 aangelegde, strengen is geen lekkage
waargenomen. Bij geen van de buizen
aangelegd na 1960 is bij een half gevulde
buis lekkage waargenomen, ondanks
geconstateerde slechte verbindingen.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de
aanwezigheid van een rubberen ring in de
verbinding. Daarnaast zal hiervoor ook het
geringere aantal verbindingen, door toepassing van buizen met een lengte van 2 meter,
een reden zijn.
Om een indruk te krijgen van de omvang
van bodemverontreiniging is bij een achttal rioolstrengen een bodemonderzoek
uitgevoerd. De strengen zijn geselecteerd
op basis van de resultaten van de dichtheidsproef. In verband met de interpretatie
van de resultaten wordt opgemerkt dat het
rioolstelsels betreft die hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater afvoeren.
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Afb. 2 - Schematische opzet bodemonderzoek.

Met behulp van het bodemonderzoek is
getracht voor de verschillende gemeten
lekdebieten te bepalen wat de invloed is
op de grond- en grondwaterkwaliteit.
De opzet van het bodemonderzoek is
schematisch (bovenaanzicht) weergegeven
in afbeelding 2.
De boorlocaties zijn vastgesteld aan de
hand van de resultaten van de videoinspecties. Zowel de grond als het grondwater onder de buis is bemonsterd en
geanalyseerd, evenals het grondwater
stroomopwaarts van de rioolbuis.
De grondmonsters zijn geanalyseerd op
zink, koper, lood, PAK en minerale olie.
De grondwatermonsters op stikstof,
fosfaat, chloride, sulfaat, boor, zink en
oplosmiddelen.
Bij ongeveer de helft van de onderzochte
strengen is een aantal stoffen in verhoogde
gehalten in bodem (vooral PAK en minerale olie) en grondwater (aromaten) aangetroffen. In een aantal gevallen wordt de
Interventiewaarde voor deze stoffen overschreden. Zware metalen zijn niet in
verhoogde concentraties in de bodem
aangetroffen.
Een duidelijke relatie tussen het lekdebiet
en de mate van bodemverontreiniging is
niet aangetoond. Dit geldt ook voor de
relatie tussen het waarnemen van een
rioolgeur en de aanwezigheid van
verhoogde concentraties van de onderzochte stoffen in de bodem.
Ter plaatse van een tweetal strengen zijn
in het grondwater duidelijk verhoogde
concentraties van de onderzochte stoffen
aangetroffen. Voor de overige strengen is
het beeld onduidelijk.
Risico-inschatting
Bij de risico-inschatting is de invloed van
de afzonderlijke strengen op de bodemkwaliteit bepaald. Hiertoe zijn de hoeveelheden verontreinigingen die naar verwachting in de bodem terechtkomen berekend.
Als basis voor het uitvoeren van dergelijke
vrachtberekeningen hebben het lekdebiet
en de (verwachte) kwaliteit van het
lekkende afvalwater gediend. Het jaarlijks
lekdebiet van het afvalwater is echter niet

direct uit de metingen af te leiden, maar
is op grond van een aantal aannames
bepaald. De berekende lekdebieten variëren van 0,07 tot 26,3 mVmeter streng.jr.
In tabel III is voor een aantal stoffen de
berekende lekvracht weergegeven.
Opgemerkt wordt dat deze van toepassing
zijn voor riolen aangelegd vóór 1960.
TABEL III - Berekende lekvrachlen voor een aantal
stoffen (riool aangelegd vóór 1960).

Stof
Stikstof
Zmk
Koper
Lood
Minerale olie
PAK

Berekende lekvracht (g/m.j.)
2 - 1650
<0,1 - 5,4
<0,1 - 3,2
<0,1 - 0,8
<1 - 135
<0,01 -0,03

Bij de veldstudie is geen duidelijk verband
aangetroffen tussen de mate van lekkage
en de invloed op de bodemkwaliteit.
Aan de hand van de resultaten van de
vrachtberekeningen gecombineerd met
de lokale bodemopbouw en geohydrologie
is een aantal concentratieberekeningen
uitgevoerd, als theoretische controle op
de onderzoeksresultaten. Minerale olie
en/of PAK zijn bij het bodemonderzoek
op een drietal locaties in verhoogde gehalten aangetroffen. Daar waar hiervan sprake
is, zijn de gemeten concentraties vaak
hoger (met name voor PAK) dan de
berekende concentraties. Dit is mogelijk
het gevolg van vastlegging aan uittredende
slibdeeltjes. Voor fosfaat en metalen zijn
de berekende concentraties echter veelal
hoger dan de gemeten gehalten.
Voor mobiele stoffen als aromaten,
chloride en stikstof komt het gemeten
gehalte in het grondwater globaal overeen
met de gehalten die op basis van de
berekeningen verwacht werden.
Conclusies
Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat er bij rioolstelsels, die hoofdzakelijk
huishoudelijk afvalwater afvoeren, aangelegd vóór 1960 sprake is van lekkage van
afvalwater. Gebleken is dat deze lekkage
echter niet leidt tot duidelijk verhoogde
concentraties van verontreinigende stoffen

in het grondwater. Wel kunnen door
uittreding van slibdeeltjes in de directe
nabijheid van een lek sterk verhoogde
concentraties verontreinigende stoffen in
de bodem voorkomen. Gesteld kan worden
dat deze verhoogde concentraties, gezien de
locatie (onder de rioolbuis), niet leiden tot
actuele risico's voor de volksgezondheid.
De effecten zijn geringer dan op basis van
de bij de uitgevoerde dichtheidsproeven
gemeten lekdebieten en samenstelling van
het afvalwater waren ingeschat. Overstortingen hebben een negatieve invloed op
vooral de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem. In opdracht van
de provincie Utrecht is op een viertal locaties, waar sprake is van een sterk verontreinigde waterbodem en een infiltratiesituatie,
een onderzoek naar verspreiding van stoffen uit de waterbodem naar het grondwater
uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen
dat in de onderliggende bodemlagen en het
grondwater geen verhoogde concentraties
zijn waargenomen.
Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn
onder andere de volgende aanbevelingen
gedaan:
- riolen aangelegd vóór 1960 zijn op niet
al te lange termijn aan vervanging toe.
Gezien de resultaten van het bodemonderzoek wordt het niet nodig geacht op basis
van milieuhygiënische argumenten bepaalde
strengen voorrang te geven bij vervanging,
dan wel het gehele vervangingsproces te
versnellen;
- bij vervanging van de rioolstrengen moet
er rekening mee worden gehouden dat de
bodem direct onder de buis hoge concentraties verontreinigingen (overschrijdingen
van de interventiewaarde) kan bevatten,
door invanging van slibdeeltjes;
- lokaal kan de bodem direct onder een
rioolbuis ernstig verontreinigd zijn.
Gezien de beperkte risico's zal echter veelal
geen sprake zijn van een urgent geval.
Het zal echter toch gewenst zijn deze
verontreiniging te zijner tijd te verwijderen.
Een goede gelegenheid hiertoe is het
moment dat reparatiewerkzaamheden aan
het riool moeten plaatsvinden. Daarbij zou
derhalve de voorkeur kunnen worden
gegeven aan vervanging van het riool,
waarbij ook de onderliggende bodem
wordt gesaneerd, in plaats van het toepassen van een no-dig methode.
Beleidsmatige aspecten
De bij het onderzoek betrokken provincies
zullen de onderstaande actiepunten continueren of volgen:
Gebiedsgericht beleid
Ondanks dat er geen sprake is van een
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sterke beïnvloeding van het grondwater
moet, vooral in de grondwaterbeschermingsgebieden, deze beïnvloeding wel geminimaliseerd worden. Daarom zal bij de
gemeenten worden aangedrongen om
prioriteit te geven aan de inspectie of
vervanging van riolen, die aangelegd zijn
vóór 1960 en liggen in zandgrond boven
de grondwaterspiegel in grondwaterbeschermingsgebieden. De emissie door
lekkende rioleringen zal bij de uitvoering
van het geïntegreerde gebiedsgerichte
beleid, in de gekozen aandachtsgebieden
bij de aanpak van vervuilingsbronnen,
worden betrokken.

Congres Vierde Nota
Waterhuishouding

Actiefbodembeheer
Stagnatie dreigt bij stadsvernieuwingsprojecten of ruimtelijke ontwikkelingen
door het structureel aanwezig zijn van
bodemverontreiniging. Om deze stagnatie
tegen te gaan moeten gemeenten binnen
stedelijke gebieden een zogeheten 'actief
bodembeheer' voeren. Uit het onderzoek is
naar voren gekomen dat lekkage uit het
riool kan leiden tot bodemverontreiniging.
Deze problematiek moet derhalve in het
actief bodembeheer worden opgenomen.
Het onderzoek omvatte niet het onderzoeken van de invloed van specifieke
bedrijfsafvalwaterstromen op het gemeentelijk riool en daaruit voortvloeiende bodemverontreiniging. Daar echter het onderzoek
duidelijkheid verschafte over de rioolen locatiespecifieke kenmerken waarbij
negatieve beïnvloeding van de bodem en
het grondwater kan optreden is het niet
onwaarschijnlijk dat bij specifieke bedrijfsafvalwaterlozingen een sterkere beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk ernstig
verontreinigde locaties moeten door
de provincie worden geregistreerd.
De provincie Utrecht hecht daarom belang
aan meer inzicht in deze problematiek.
Voor bodemverontreiniging vanuit
gemeentelijke riolering, veroorzaakt door
afvalwaterlozingen van bestaande en voormalige bedrijven, zal de provincie Utrecht
een oriënterend onderzoek laten uitvoeren.

Het centrale thema Kwaliteitszorg in de
Rioleringssector wordt tijdens de
RIONED-Vakdagen 1998, 18 en 19 februari in de RAI, vertaald in een uitgebalanceerd informatiepakket waaruit deelnemers
en bezoekers zelf hun keuze kunnen
bepalen.
Op dit moment zijn zo'n 25 lezingen en
inleidingen over een dozijn onderwerpen
in voorbereiding, onderverdeeld naar de
interessegebieden beleid, bestuur, techniek
en uitvoering. Daarnaast zijn inloopsessies
mogelijk met product- en bedrijfsinformatie. Voorts is er de tweedaagse expositie
RioolTech. Op 18 februari wordt gelijktijdig in de RAI een landelijke voorlichtingsbijeenkomst gehouden over
verantwoord werken aan asbestcementleidingen in de alvalwater-, drinkwater- en
gassector. Deelnemers aan beide evenementen kunnen zich in principe over en
weer bij elkaar informeren. De asbestvoorlichting is een samenwerkingsproject
van VEWIN, EnergieNed, Bolegbo en
Stichting RIONED.
Voor het eerst komt in het lezingenpakket
tijdens de RIONED-Vakdagen het onderwerp personeelszorg aan de orde.
Aanleiding is de totstandkoming van de
module Personele Middelen van de
Leidraad Riolering. Op het programma
staat verder een reeks lezingen over de
invoering van Europese normen in de
rioleringszorg en de financiering van de
rioleringszorg in theorie en praktijk, met
inbegrip van de juridische aspecten daarvan. Nieuwe organisatiestructuren voor
rioleringsbeheer komen aan de orde in
lezingen over mogelijkheden om aan te
haken bij het waterspoor, privatisering en
sell and lease backconstructies. Wateroverlast krijgt aandacht in inleidingen over
beleidsbepaling op grond van meetresultaten en over veiligheidsaspecten. Ook
certificering van rioleringswerk komt in het
kader van kwaliteitsborging aan de orde.
Een volgende spreker werpt de vraag op of
het zinvol is het riool te verzekeren, en
zoja tegen welke risico's.

• •

•

Het Nederlands Studie Centrum
organiseert een congres 'Vierde Nota
Waterhuishouding' op 12 februari 1998
in het Golden Tulip Hotel Figi in Zeist.
Nadere inlichtingen: Nederlands
Studie Centrum, Postbus 330,
3130 AH Vlaardingen,
telefoon 010-4349966.

Kwaliteitszorg centraal tijdens
RIONED-Vakdagen 1998

De vierde Nota Waterhuishouding en de
tweede generatie GRP komen ruimschoots
aan de orde tijdens de elfde RIONED-dag
op 19 februari.
Individuele keuze
De opzet van het programma is zodanig
dat de deelnemers straks tegelijk met hun
aanmelding vooraf ook hun individuele
keuze voor de lezingen kunnen aangeven.
Aan de hand daarvan ontstaat voor iedereen een persoonlijk dagschema. Deze
methodiek biedt Stichting RIONED de
mogelijkheid vooraf de interesse te meten
voor alle onderwerpen en inleidingen en
op basis daarvan het definitieve
programma op te stellen.
Dit kan in principe betekenen dat een
inleiding op een later tijdstip wordt
herhaald om aan de vraag te kunnen
voldoen.
Ook bestaat de mogelijkheid dat in een
laat stadium op grond van actuele ontwikkelingen nieuwe inleidingen aan het
programma worden toegevoegd.
Nadere inlichtingen
Stichting RIONED, Postbus 133,
6710BC Ede, telefoon 0318-63 1111, telefax 0318-633337, http://www. rioned. org,
Email: rioned@dds.nl.

T Delft
Nieuws uit de vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Voordrachten Hydrologie en
Ecologie
Bij de sectie Hydrologie en Ecologie
worden op vrijdag 19 december 1997 drie
voordrachten gehouden op de Faculteit der
Civiele Techniek en Geowetenschappen,
Subfaculteit Civiele Techniek, Zaal E,
TU Delft.
Programma
14.00 uur Onderzoeksprogramma Ecologie
Prof. dr. M. Donze
14.15 uur Ontwerpfinanciële haalhaarheid
vangrondopslag in eigen beheerdoorde
TU Delft
M. Blokland, I. Bonnet, R. Das Gupta,
R. Derckx, S. van Leeuwen, J. Menschaar
15.00 uur De robuustheidvan kleinestadswaterentenopzichtevan zuurstofgebrek
H. N. J. Havinga
15.30 uur Kwaliteit van dewaterbalansenvan
Schieland onderzochtmetExploratory Data
Analyses (EDA)
E. G M. de Boer.

