onderzocht ofde huiseigenaren hun aarding
voorelkaar hebben.Als,conform het convenant. 70procent vande huiseigenaren heeft
gereageerd, kan met vervangen vande dienstleidingen worden begonnen. Behalve enige
juridische dekking geeft deze aanpak relatie!
weinig zekerheid voor klanten.Ook voor de
monteurs diededienstleidingen doorknippen

Aarding,veiligheidvoor
klantenen fitters

blijven risico's bestaan.
W a t k a n er g e b e u r e n ?
Devcilighcidsoarding heeft tot doel clck
iristhc stroom te kunnen afvoeren alseen
apparaat defca iv Kenmerk voor het goed
functioneren vaneen aard-elektrode isde
aardverspretdingsweerstand. Uitgangspunt is
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dat de stroom I vanuit een detect apparaat via
de aardezogroot moet zijn datde normale
Indekomendejaren staat U
laat-

zekering doorsmelt. Debenodigde aardver-

rdetaakomde
i.U.

uden loden dienstleidingen teverwijderen. BIJ het vervangen van loden

metalen aansluitingen van

spreidmgswecrstand RA kan worden afgeleid
volgi

Kunnenproblemen ontstaan metde

elektrische binnemnstallatics. Vorigjaar heeft een werkgroepvan hetoverlegorgaan
enhiervooreenoj

yereikt. Indepraktijk bleekdeze procc:

loed werkbaar tezijn. Zowel binnen de Regionale f

aardverspreidingsweerstand

:s bom

R* uitgedrukt inohm

uitgedrukt inAmpère)

Unecht REMU als IVMN ontstond de vraag naar eenmeereffectieve, helder,
werkbareprocedure, waarbijklantvriendelijkheid antraal sta
Vooreen normale huismstallatic met een
Uit contacten tussen WMN ende REMU

om dedienstleiding veilig te kunnen door-

zekering van 16ampère komt de vereiste aard-

werd duidelijk datde aanwezigheid van kabel-

knippen. Erkan weliswaar sprake zijn van de

versprcidingswecrstand opcirca 1.5ohm. Uit

aarde in het voorzieningsgebied van beide

aansluiting op een aard-elektrode,maarook

de formule blijktook dat bijzwaardere elektri-

bedrijven een andere aanpak mogelijk maakte.

dan isergeen zekerheid over de elektrische

sche aansluitingen de benodigde versprei

Dezeaanpak voorziet bijwerkzaamheden van

weerstand.

dingsweersund kleiner moet zijn.

WMN in een aansluiting van het perceel opde
kabelaardevanen door REMU. Hiermee is
gegarandeerd dat deaardingssituatie nade

Voorde veiligheid van mensen wordt een
Het overlegorgaan nutsbedrijven rokte

veilige spanning van maximaal 50Volt (wissel-

vorigjaareen oplossing aanopgrond van het

spanning)gehanteerd. Bijhogere spanning

werkzaamheden van WMN tenminste gelijk-

feit dat de verantwoordelijkheid voor de

gaat het hart hbrillcren bellen blozen).Alle

waardig isaande oorspronkelijke situatie van

aarding bijde klant ligt.Afbeelding 2toont

veiligheidsmaatregelen rond aarding zijner

het perceel.

deze algemeen gewenste toestand. H a elektri-

feitelijk opgericht dat bijeen defect de

citeitsbedrijf leven elektriciteit ende klant is

aanraakspanning niet boven de 50Volt

verantwoordelijk voordeaarding. Ab zeker is

uitkomt.

Verboden
Het komt nogal eens voordatde vcilig-

datde aard elektrode functioneert, maakt het

heidsaarding van woningen isaangesloten op

voor het waterleidingbednji met uit welk

dedienstleiding van het waterleidingbedrijf,

materiaal voor dedienstleiding 15 toegepast.

aardverspreidingsweerstandonvoldoende is.

ook alstaat (soms al sindsdecennia; in de

Viaeen administratieve procedure wordt

lopen niet alleen de bewoners van het huis

Abeen aard-elektrodeontbreekt,ofde

aansluitvoorwaarden datdit verboden is.In
woningen zit een toevoerleiding1250Volt en
een nulleiding rctourleidmg van het energie

A(b 1
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bedrijf. Deelektrische binncninstallatie
bestaat deels uit drieaders:spanning, nul en
aarde.Spanning en nul zijn de verantwoordelijkheid van het elektriciteitsbedrijf, voorde
aarde isdeeigenaar primair verantwoordelijk.
Bijeen tragischongeval in Brabant bleek de
rechter hicTietsgenuanceerder over te
denken.Zowel waterleiding- alsenergiebedrijven dragen verantwoordelijkheid, zeker
wanneer zij werkzaamheden verrichten. De
consument mag verwachten dat bedrijven de
deskundigheid in huis hebben.
Desituatie in afbeelding . „ kenmerkend
voor de situatie mveel oude wijken. Overde
aardingssituatie isdan niet voldoende bekend
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Elektrische installatie

U

Levering 230 Volt en nul
door energiebedrijf

Drinkwaterinstallatte

«a—(~\

Levering water door
waterleidingbedrijf

Aarding door eigenaar

Elektrische geleiding
dienstleiding
niet van belang

aardelemro.!.-

A/bI
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gevaar,maarkunnenookonveilige situaties
ontstaanvoordelittersvanhet waterleidingbedrijf. Hierbijzijntweezakenvanbelang. In
deeersteplaatsisdeveiligespanningvan
$oVoltalleenvantoepassingondernormale,
drogeomstandigheden.Ineennatteomgeving
zoalsdebadkamer,maarookdesleuf waarin
eenfitter zijnwerkzaamheden verricht, kan
eenlagerespanningalgevaarlekdpa Klanten
enmedewerkersvanwaterbedrijven kunnen
nietgenoeggewaarschuwd worden:denkom
deveiligheid.Hettweedepunt ishetonverwachte:hetgaatomdétecteapparaten waar
vanniemandweetdatzedefect zijn.simpelwegomdattotdedagwaaropdewerkzaambedenplaatsvinden hetapparaatgewoon
werktevudewaterleiding.Deretourstroom
"»optdanvu elektrischgeleidendewater*«ding.Ineensituatiewaarindeleiding
°nderbrokenwordt,kunnenzowd bewoners
*kdeopdatmoment werkzamefittersvoor
°n-»angcTumcverrassingen komentestaan
'ooralaisha gaatomapparatendieautomatlSf
h inschakelen,zoalskoelkastenenvriezers.
ü
diteffectgevaarlijk.Ookalsdebewoners

Aft, ,

thuiszijnkunnenvoordefitteronverwachte
inschakelingen plaatsvinden.
Convenant REMU - WMN
IndeprovincieUtrecht hebbenvoorhun
gezamenlijkegebiedwaterleidingbedrijf
WMN enenergiebednjfREMUeenconvenant
geslotenombovenstaandeproblematiekgezamenlijkaan tepakken.Eenandereaanpak
bleekmogch|k.omdat REMUinhaarvoorzieningsgebiedookaardaansluitingen levert.
DeklantenvanREMUkrijgendusnietalleen
zjoVoltennul.maarookeen aansluitingop
dekabelaardegeleverd.Inafbeelding 5 isde
aansluiting weergegevenzoalsdieinhetvoorzicningsgebiedvanREMUwordtgerealiseerd.
Deeigenaarisenblijft uiteraardverantwoordelijkvoordegehelebinncninstallatic. Kern
vandeafspraak isdateenaardingscontrole
wordtuitgevoerdajdensofdirectrudewerkzaamheden|opdezelfdedag'aandewaterleiding.Alleendeaansluitingopdeaarde
wordthierbijgecontroleerd:desituatierond
deaansluiting isdaarmeegegarandeerdeven
goed.ofwel beter,danvoordatWMNen
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Levanng 2 3 0 Volt. nul
en aardaanslurting
door enero^eoedni»
Levanng wat«* door
waterl^dmobed'M'

**<1*vj<loo.

REMUwerkzaamheden verrichtten.De
binncmnstallatiewasenblijftdeverantwoordelijkheid vandeklant.
WMNisverantwoordelijk voordewerkzaamheden aandewaterleidingen REMU
voordewerkzaamheden aandeelektrische
aansluitingenaarding.Aannemerskrijgen
vanWMNopdracht voorwerkzaamhedenaan
dewaterleiding.Afhankelijk vandesituatie
terplaatsegeeft REMUopdrachtvoorhet
vernieuwen vandeelektrischeaansluitingof
alleenvoorcontrolevandeaansluiting vande
kabclaarde.OokmonteursvanWMNkunnen
decontrolesverrichtenaandeaansluitingen
vandekabelaarde.Alsinhet kadervandit
convenant WMN-medcwerkcrsaardingswerk
zaamhedenverrichten,wordenzijopdat
momentgeacht indienst tezijnvan REMU.
Monteurskrijgen hiervooreenopleidingvan
REMUenwerken metapparatuurenmaten
aaldatdoorREMUterbeschikking wordt
gesteld.Deklant krijgtvoorafeenuiteenzet
tingwaarinduidelijk wordtgemaaktwat
REMUenWMNgezamenlijk doen.Naafloop
wordendeverrichtingen vanaannemerof
WMNmonteurvastgelegd ineenrapport.Ab
eraanwijzingenzijnvoordebewonervolgtna
tweewekennogeenbrief.
Veiligheid voor klanten en fitters
Opbovenstaandewijzekunnen REMUen
WMNsameninstaanvooreenverantwoorde
wijzevanaansluitingopdekabelaarde.De
klant wordtbijonveiliggeachtesituaties
geïnformeerd doorREMU. Hiermee isde
veiligheid vandeklantduidelijkgebaat.De
situatiemetkabclaardeisuitzonderlijk,al
lijkenookandereelektriciteitsbedrijven hiertoeovertegaan.WatbijWMNduidelijk blijkt
isdatmetaandachtvoordezeproblematiekde
kennisendaarmeedeveiligheid voorde
medewerkersbeterisgewaarborgd. •

