ACTUALITEIT

WORKSHOP OVER TERUGSTUWBEVEILIGINGEN IN RIOLERING

Aansluiting riolering
voldoetvaaknietaan
regelgeving
Hetafvalwatervanlozingstoestellendiezijnopgesteldinlaaggelegenruimtenkaninveelgevallen
nietondervrijvervallozenophetstraatriool.Indiesituatieiseenajvalwaterpompnodig.Bijeendiep
gelegenstraatrioolkansomswelvanuitsouterrainsenkeldersondervrijvervalwordengeloosd.Maar
ookdanisvolgensdebouwregelgevingeenajvalwaterpomp noodzakelijk.Inoudesituatiesontbreekt
vaakdezevoorziening.Iseenterugstuwbeveiliginginderioleringeenhaalbaar alternatief?
Inextremesituatieskanhetstraatriool
hetaanbodvanregenwaterniet verwerken.
Diesituaties komenechtersteedsvakervoor
enzijndusinmiddelsminderextreem, maar
nietminderrisicovol.Decombinatievanhet
volbouwenvanopen ruimteninstedenen
deintensievereregensalsgevolgvandeklimaatveranderingwordtvaakalsoorzaak
aangewezen.Destraatriolen worden daardoorvakerzwaarderbelastenlopenvol,
somstotbovenhetstraatniveau. Driekwart
vandehuishoudens inNederland isaangeslotenopeengemengd rioolstelsel.Indeze
stelselswordenhuishoudelijk afvalwater en
regenwater afgevoerd.Alshetrioolstelselhet
aanbodvanregenwater nietmeerkanverwerken,vulthetstelselzichenrakenookde
huisaansluitleidingen vollediggevuldmet
afvalwater. Stijgt hetafvalwater verdertot
aanhetstraatniveau,dankomendehuisaansluitleidingen onderdruk testaan.Dan
ontstaat ookeenterugstuwing vanuitde
huisaansluitleiding naardebinnenriolering.
Lozingstoestellen waarvandebovenkant
lagerisgelegendanhetstraatniveau endie
viadebinnenriolering rechtstreeksinverbindingstaanmetdeonderdruk staande
huisaansluitleiding, lopendanover:dewet
dercommunicerende vaten.Delaaggelegen
ruimten,waarindielozingstoestellen staan
opgesteld,komenblanktestaan,inhetergstegevalzelfs totaanhetstraatniveau.NEN
3215schrijft danookvoordatbijlozingstoestellen,dielagerzijngelegendan150mm
bovenstraatpeil,hetafvalwater vandeze
lozingstoestellen dooreen rioolwaterpomp
opdehuisaansluitleiding moet worden
geloosd.

Actuele vraag
Indehandelspraktijk wordt voorde
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situatiewaarinlaaggelegen lozingstoestellenwelondervrijvervalophetstraatriool
kunnen lozen,eenalternatieve oplossing
geboden:deterugstuwbeveiliging. InDuitsland,Oostenrijk enDenemarken worden
terugstuwbeveiligingen altientallenjaren
toegepast.Voor terugstuwbeveiligingen
bestaatsinds2002eenEuropeseproductnorm:EN13564'Anti-floodingdevicesfor
buildings'.DevraagdieinNederland telkensweerwordtgesteld isofde terugstuwbeveiligingdieaanEN13564voldoet,ineen
bepaaldesituatieeengelijkwaardigeoplossingbiedt alsdevoorgeschreven rioolwaterpompindeNederlandse bouwregelgeving.
Dezevraagisactueelomdat doordeintensievereregensindeafgelopenjaren hetaantalmeldingen overterugstuwing vanrioolwatervanuit debuitenrioleringvia
lozingstoestellen inwoningenengebouwen
toeneemt.Deindruk bestaatdathetaantal
aansluitingen vanbinnenriolering opde
buitenrioleringdatnietvoldoetaandebouwregelgeving,veelgroter isdanalgemeen
wordt aangenomen.Datisaleenseerder
geconstateerd bijhetontbreken vanontlastputten daarwaardebouwregelgeving zo'n

put,tervoorkomingvanwateroverlastin
gebouwen,voorschrijft. Hetalsnogaanbrengenvaneenrioolpompinstallarieisvoorveel
bestaandesituatieszeeringrijpend enkostbaar.Hetaanbrengen vaneenterugstuwbeveiligingbiedtmogelijkeenwelbetaalbaar
alternatief.
DeafdelingSanitaireTechniekenvande
TWLverzorgdeinnovembervanhetafgelopenjaar samenmetUneto-VNIoverdit
onderwerpeenworkshop.Doelstellingvan
dezeworkshopwasomtebezienofde
betrouwbaarheid vaneenterugstuwbeveiliginginbepaaldesituatiesgelijkwaardigmag
wordengenoemdaandievaneenrioolwaterpomp.Voordezeworkshopwarendeskundigengevraagduitde installatiesector,
fabrikanten/leveranciers vanterugstuwbeveiligingenen rioolwaterpompinstallaties,
gemeenten,deNEN-commissie 'Binnenrioleringenwaterkringloop binnen deperceelgrens'endeNEN-commissie 'Buitenriolering'.

Ontwikkelingen
Tijdensdeworkshopwerden voordrachtengehouden overdenationaleeninternationaleregelgeving(ing.OscarNuijten),de
ervaringenmetterugstuwbeveiligingen in
Duitsland QelleKlein),deervaringenmet J
keerkleppeninNederland (ing.RuudSchulpen)enderelevanteEuropesenormen(ir.
Jan-WillemBackerMohrmann).Dediscussieswerdengeleiddoor ir.GeorgeOnderdelinden.Tot1575wareninDuitsland derisicovolleaansluitingen voorzienvanzware
handschuiven.Aandezevoorzieningen
kleefden devolgendeproblemen: handmatig
openenensluiten,zwareenonpraktische
bediening,corrosieaan afsluiterbehuizing
enschuiféndegroteafmetingen. In1975
kwameenkunststofontstoppingsstuk met
keerklepopdemarkt.Dezehadeen aantal
voordelen tenopzichtevandezware handschuiven:mechanischeklepsluit automa-

DeEuropeseproductnorm EN13564onderscheidtdevolgendetypen terugstuwbeveiligingen:
toepassinginliggendevnjvervaUeiding
typeo =metéénmechanischekeerklep
type1=metéénmechanischekeerklep,voorzienvanhandbediende (nood)vergrendeling
type2=mettweemechanischekeerkleppen,waarvanc'envoorzienvan handbediende
(nood)vergrendeling
type3=metéénmotoraangedrevenkeerklepenéénhandbediendevergrendelbarenoodklep
toepassinginvloerput
type4 =metéénmechanischekeerklep,voorzienvanhandbediende (nood)vergrendeling
type5=mettweemechanischekeerkleppen,waarvanéénvoorzienvanhandbediende
(nood)vergrendeling.

J°to:HansDijkstra/StichtingRIONED.
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ch, iscompact,lichtenpraktisch éncorrobestendig.Deze terugstuwbeveiliging
v
oldeedechternietaan detoengeldende
u
uitsenormen.Dieverboden eenkeerklep
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Jfecaliënhoudend afvalwater, vanwege het
ontbrekenvaneenvrije (onbelemmerde]
doorgang.IndiesituatiewaseenrioolwatérPompverplicht.Erkwamtoeneen nieuw
type terugstuwbeveiliging opdemarkt met
Ce
n motoraangedreven keerklepeneen
handbediende (nood)vergrendeling.Bijdit
ypestaandetweekeerkleppen in ruststand
Penenisergeenbelemmeringvandoore g . Bijterugstuwing sluit deeersteklep
^automatisch envergrendeld.Detweede
"^epdientalshandvergrendeling voornoodats
luiting.Eenbatterij zorgtervoordat bij
st
roomuitvaldeklepookwerkt.
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DeDuitsenormenzijamdeloopder
'Jd n deontwikkelingen aangepastende
aarinopgenomen typeaanduidingen voor
e Ve
tschillendeuitvoeringenvan terugst
uwbeveiligingenzijn later overgenomen
* deEuropeseproductnorm EN 13564(zie
oer).InDuitsland zijn type2,3en5toegeStaan
voorfecaliënvrij afvalwater entype3
v or
° fecaliënhoudend afvalwater. InOostenJ kisderegelgevingsoepeler.Daarzijn alle
ypentoegestaan voorschoonwater en
type3 voorfecaliënhoudend water.In
en
«narkenzijn alleentype3 en5toege*anvoorschoonwaterentype3 voorfecaaa

liënhoudend water.In 1999kwamweereen
nieuwtypeterugstuwbeveiliging opde
markt.Dittypebetreft een terugstroompompsysteem met keerklepineen liggende
vrijvervalleiding.Bijterugstuwschakeltde
pompinenpersthetafvalwater vande
lozingstoestellen (meteenopvoerhoogtevan
ongeveerzevenmeterwaterkolom) bovenlangsdekeerklepinhetrioolsysteem.De
keerklependeperszijdevandepomp zijn
voorzienvaneengeïntegreerde noodafsluiting/vergrendeling.Dittype terugstuwbeveiligingisnietingedeeldindeEuropese
productnorm EN13564.

Resultaten uit discussies
Uitdegevoerdediscussiestijdens de
workshopblijktdat terugstuwbeveiligingen
zeerzeldenworden toegepast in Nederland.
Demeestevandeaanwezigen hebben nog
nooiteendergelijke voorzieninggeïnstalleerd.E'n vandeproblemen ominde
bestaandebouwalsnogeen traditionele
pompinstallatie aantebrengen,ishet
gebrekaanruimteendehogekostendie
hiermeegemoeidzijn.Depompvoorziening
moetdanveeialineenput buiten,dus in het
maaiveld,wordenaangebracht.Deinpassing
van terugstuwbeveiligingen (aldanniet met
eengeïntegreerde terugstroompomp) inde
bestaande bouw isnaarverwachtinggoedkoper GDinveelgevallenookinpandigaante

brengen.Belangrijk aandachtspunt bijde
aanlegervan isdatgemakkelijk onderhoud
enreparatiekan plaatsvinden.
Uitdeworkshopkwamendevolgende
punten naarvoren dievaninvloed kunnen
zijn opdekeuzevanalleeneen terugstuwbeveiligingofdatdezeincombinatiemet een
terugstroompomp moetworden uitgevoerd:
• Het ledigen vaneenopenbaar rioolstelselkostzo'n 10à20uur.Ishet aanvaardbaardatgedurendedezetijd geen
gebruik kanwordengemaakt vande
sanitaire voorzieningen?
• Inhetgevalditnietaanvaardbaar is,is
eenterugstuwbeveiliging meteengeïntegreerdeterugstroompomp eenoplossing;
• Alslozingstoestellen (sanitair)in kelders
ensouterrains extrazijn (boventalligde
wettelijk voorgeschreven aantallen),dan
is ieoverlastalsgevolgvanhettien uur
nietkunnengebruikenervannietgroot;
• Betreft heteenkelderofsouterraindatis
ingericht alszelfstandige woonfunctie,
danstuit hetnietkunnengebruiken van
hetsanitairopeen(groot)bezwaar.De
functie vanderuimteendefunctie van
hetsanitair daarinzijn bepalend voorde
uitvoeringvande terugstuwbeveiliging.
Inditgevalwordtgekozen vooreen
beveiligingmeteengeïntegreerde terugstroompomp;
• Ishet 10à20uur volstaanvandeleidingenvandebinnenriolering hygiënisch
welverantwoord?Metbetrekking tot
hetbehoud vandefunctionaliteit van
eenterugstuwbeveiliging kwam naar
vorendatmenzich moetbedenken dat
debouw-engrondomstandighedenvoor
derioleringinNederland,endaarmeede
conditievaneen huisaansluitleiding,
zichnietaltijd laatvergelijken metdie
inhet buitenland.
Overhetalgemeenbestaat hetbeelddat
inveelgevalleneenpompinstallatie (volgens
NEN 3215)nodigis.Het toepassen vaneen
bepaald typeterugstuwbeveiliging ofeen
zogeheten terugstroompompsysteem met
geïntegreerde terugstuwbeveiliging kan met
nameinbestaandesituatiesvoordelenbieden.Ergeldenmeerderecriteriavoor het
toepassen vaneenbepaald type tetugstuwbeveiligingvooreenbepaaldesituatie.Aan
debepalingsmethode kanhetbesteeenrisico-inventarisatie ter grondslag liggen.

n

Deuitkomsten vandeworkshop worden
aangeboden aandeNENSubcommissieBuitenriolering endeNEN/ISSO-commissie
Binnenrioleringenwaterkringloop binnen
deperceelgrenzen, f
Will Scheffer (Uneto-VNI)
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