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Benchmark rioleringszorg

Doe mee!
De Benchmark rioleringszorg 2010 brengt de rioleringszorg
in Nederland voor het voetlicht. Vanaf 18 maart gaan de
gemeenten de prestaties in de rioleringszorg in beeld
brengen. Doe mee en vul online de vragenlijst in!
Op 18 maart zijn alle 430 gemeenten met een VNG ledenbrief
formeel uitgenodigd deel te nemen aan de Benchmark
rioleringszorg 2010. Stichting RIONED heeft alle praktische
informatie om de vragenlijst digitaal in te vullen (zoals inlogcodes), verstuurd naar de gemeentelijke contactpersonen. Nu is
het de beurt aan de gemeenten. U kunt de gegevens van uw
gemeente invullen op www.benchmarkrioleringszorg.nl.
Donderdag 29 april 2010 is de deadline voor aanleveren.

Meetdag riolering 27 mei
Meten aan het rioleringssysteem geeft beter inzicht in het
hydraulisch functioneren. Meten is dan ook essentieel voor
een doelmatige rioleringszorg. Op deze studiedag hoort u
meer over het belang van goed meten en hoe u dit aan kunt
pakken. 27 mei 2010, CineMec Ede.
Programma en opgave i www.riool.net

Maak prestaties zichtbaar
Riolering is één van de gemeentelijke kerntaken. Het is in de
meeste gemeenten het grootste kapitaalgoed en de rioolheffing
maakt een belangrijk deel uit van de lokale lasten. Toch blijft,
zowel lokaal als nationaal, vaak onzichtbaar welke prestaties
de gemeenten leveren en welke complexe inspanningen dat
vraagt. Voor de ontwikkeling en positionering van de
lees verder op pagina 2 >

rioleringszorg zijn de uitkomsten van de benchmark van
cruciaal belang. De benchmark geeft een totaalbeeld van de
sector en belicht de prestaties van de gemeenten op het gebied
van de rioleringszorg. Daarnaast is de benchmark ook een
krachtig instrument bij de publieke verantwoording en
transparantie naar de inwoners van uw gemeente.

Winst en verbeteringen
De economische situatie is voor alle overheden aanleiding om
kritisch naar de uitgaven te kijken. Iedereen heeft grote
bezuinigingen voor de boeg. De uitkomsten van de benchmark
geven gemeenten meer inzicht in mogelijke doelmatigheidswinst en prestatieverbeteringen. Ook voor het nemen van
doeltreffende maatregelen is inzicht in de eigen kenmerken en
prestaties essentieel.

Aandachtsgebieden van de benchmark
Centraal in de landelijke prestatievergelijking Riolering in
beeld staan het functioneren van de riolering, de organisatie
van het beheer en hoe de prestaties en ambities van
gemeenten aansluiten bij de wettelijke zorgplichten voor
stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
De nadruk ligt op drie aandachtsgebieden:
- interne processen: functioneren rioolstelsel, organisatie en
dienstverlening;
- financiën: inkomsten (o.a. belastingen) en uitgaven, financieel
beleid op de lange termijn;
- beleving belanghebbenden (burgers en bedrijven).
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kunnen dienen als stimulans voor en opstap naar het
uitwisselen van kennis en ervaringen.

Kortom
Uw gemeente krijgt met de Benchmark 2010 unieke kansen om
de eigen prestaties te meten en te vergelijken met die van
andere gemeenten. Met de uitkomsten en de rapportage kunt u
met uw gemeente nog een stap verder gaan: leer van de eigen
prestaties en die van anderen en verbeter waar nodig. Begin
dus vandaag nog met invullen!

Meer informatie
Heeft u vragen, of wilt u reageren? Het speciale Benchmarkteam staat vanaf nu voor u klaar: Francine van den Bergh,
Tjeerd Dijkstra, Koen Broersma, Oscar Kunst en Arnold
Wielinga.

•

t 0318 754 134
i www.benchmarkrioleringszorg.nl

27 mei, CineMec Ede: Meetdag riolering

Hydraulisch functioneren
onder controle? Meten!

Uitwisselen en verbeteren
Na de landelijke rapportage en de rapportage per gemeente in
het najaar, volgt het leer- en verbetertraject. Gemeenten
kunnen daarbij naar behoefte gezamenlijk een thema verder
uitdiepen. U wisselt kennis en ervaringen uit, leert van elkaar
en kunt zo de rioleringszorg in uw gemeente verbeteren. U
bepaalt hoe u dit ‘leer- en verbetertraject’ invult, bijvoorbeeld
per thema of met gemeenten in uw regio. Deelnemende
gemeenten ontvangen individueel een rapportage op maat.
Dit traject is vergelijkbaar met de methodiek van de ‘oude’
Benchmark rioleringszorg tussen 2001 en 2009.

Metingen kunnen verrassende inzichten geven in het
functioneren van uw rioleringssysteem. Maatregelen nemen
heeft namelijk pas zin als u het werkelijk hydraulisch
functioneren van het rioleringssysteem kent. Meten is dan
ook essentieel voor een doelmatige rioleringszorg.

Resultaten

Meetdag riolering

In het najaar krijgt elke deelnemende gemeente de
beschikking over de volgende producten:
- een beknopte rapportage van de eigen kenmerken en
prestatie-indicatoren in vergelijkend perspectief;
- het openbare koepelrapport Riolering in beeld met de
landelijke overzichten en analyses van de prestaties,
ontwikkelingen en financiële aspecten van de rioleringszorg.
- de mogelijkheid tot het maken van eigen selecties en analyses in de landelijke database met aangeleverde gegevens;
- een netwerk met contactpersonen van alle gemeenten;
- de mogelijkheden deel te nemen aan het leer- en verbetertraject voor concrete vervolgstappen, verdiepend onderzoek
en thematische en regionale samenwerking gericht op
verbeteringen;
- een verzameling good practices en bijbehorende ervaringen
op het webplatform www.benchmarkrioleringszorg.nl. Deze

Op 27 mei 2010 organiseert Stichting RIONED de Meetdag
riolering in CineMec te Ede. Tijdens deze dag wordt het belang
van goed meten uiteengezet en geïllustreerd met aansprekende
voorbeelden van meetprojecten bij een aantal gemeenten en
waterschappen. Wat ging goed en niet goed, wat is het
resultaat? Wat kunt u van deze projecten leren? Er is weer veel
ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Meten kent een aantal voorwaarden: controle van de meetgegevens, betrouwbare en goed geïnstalleerde meetapparatuur.
Analyse van de meetresultaten en een regelmatige controle van
het meetnet zijn een doorlopend proces.

Meer informatie en aanmelden
Op de site staat het programma en kunt u zich aanmelden.
i www.riool.net > bijeenkomsten > meetdag riolering

•

foto M. Muus

RIONEDdag 2010

Riolering: laat je
zien!

‘Vertel uw wethouder waar u trots op bent’, gaf Kees Jan de
Vet, directieraadslid van de VNG, de gemeentelijke
rioleringsbeheerders mee aan het slot van zijn toespraak op
de RIONEDdag 2010. Even daarvoor was tijdens de parallelsessie personeelstekort al opgeroepen een nieuwe, ‘catchy’
naam voor riolering te bedenken. Een korte terugblik op de
RIONEDdag 2010.
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‘Gemeenten moeten het overzicht hebben over de totale civieltechnische ruimte’, aldus De Vet, ‘daarom moeten gemeenten
zeggenschap hebben over de riolering’. Hij verwees naar zijn
goede ervaringen met samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen bij de uitvoering van hun taken. In verdere
samenwerking, bijvoorbeeld rond beheer van gemalen en iba’s,
monitoring en belastinginning, ziet hij dan ook kansen voor
kostenbesparing. Maar voor besparing is het nog belangrijker
dat de gemeente zélf in samenhang blijft beslissen over de
investeringen in de riolering en de inrichting van de openbare
ruimte. De investeringen van gemeenten en waterschappen op
gebied van riolering en zuivering moeten wel op elkaar
afgestemd worden. Daarom moet er voor elke zuiveringskring
een optimalisatiestudie worden uitgevoerd. Tenslotte pleitte De
Vet uit oogpunt van kosteneffectiviteit voor afschaffing van de
aansluitvergunning van het waterschap en de provinciale
ontheffing voor de zorgplicht afvalwater buitengebied.

Personeelstekort
Ligt het aan het aantal afgestudeerden? Aan de waardering? Of
is het werk niet leuk genoeg? Nee hoor: riolering klinkt gewoon
niet ‘sexy’, vonden de deelnemers tijdens de discussieronde in
de sessie personeelstekort. What’s in a name, zou je zeggen:
als de riolering anders zou heten, zou ze nog net zo ruiken.
Waternet probeerde het uit en merkte dat door de ‘medewerker
rioleringsbeheer’ anders te noemen, het aantal reacties op de
personeelsadvertentie wel degelijk groter werd. Tijd dus voor
een nieuwe ‘catchy’ naam. Voorstellen zijn welkom!

Sturen op resultaat
In de sessie ‘slim rioleringsbeheer’ toonde Gerrit-Jan van de
Pol (GMB) met een leuk voorbeeld aan dat ‘opdracht geven’
kennis van zaken en gezond boerenverstand impliceert. Een
opdrachtgever moet sturen op resultaten, de gestelde termijn
en de aanneemsom. Stuur niet op de benutte werktechnieken
en hulpmiddelen of op in te zetten materieel. Op dat gebied is
de opdrachtnemer de specialist.

Zeepkist
Eén van de sessies was een innovatie op zich: een open podium
waar bedrijven met hun innovatie konden meedoen met de
verkiezing van het beste idee volgens de aanwezige
toehoorders. Op ludieke en inspirerende wijze presenteerden
zes kandidaten in precies zeven minuten ieder een innovatief
idee voor beter rioleringsbeheer: flexibele waterkering
(winnaar), controle van meetresultaten, deelrenovatie van
inlaten, 15 jaar garantie op regenwatersystemen, inspectie van
putten en een systeem voor het volgen van waterstromen.

•

Alle presentaties vindt u op
i www.riool.net > publicaties > inleidingen studiedagen

Bij de foto: de winnaar van de zeepkist. Een nieuw systeem voor
flexibele waterkering.

Klachten komen vaker voor

Bron van rioolstank
vaak niet eenvoudig
te vinden

Meldingen over rioolstank bezorgen rioleringsinstallateurs
soms hoofdbrekens. De bron is niet altijd eenvoudig op te
sporen. Op het moment dat de klager rioollucht ruikt is de
installateur niet ter plaatse. En omgekeerd, als de
installateur ter plaatse is, is rioollucht niet altijd te ruiken.
Hoe anders kan dat uitpakken bij meldingen over ‘gaslucht’.
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Meldingen vanuit verschillende bedrijven in de Plaspoelpolder
in Rijswijk (ZH), waar een gaslucht werd geroken, hebben op
een warme zomerdag in de maand augustus een flink deel van
het gebied op zijn kop gezet. Gemeente, energiebedrijf en
brandweer gingen op zoek naar de lekkage. Omdat enkele
maanden eerder in die omgeving ook al een gaslekkage was
ontdekt en vanwege drie afzonderlijke meldingen, werd door
de brandweer ook de gemeenteambtenaar rampenbestrijding
ingeschakeld. Verschillende meetploegen werden ingezet
omdat het gebied waar het lek zich zou kunnen bevinden groot
was. In verband met de veiligheid evacueerde de brandweer
meer dan honderd medewerkers van twee bedrijven. De brandweer verklaarde dat lekkage aannemelijk was, maar in dit geval
tegelijkertijd moeilijk was op te sporen. Dat had alles te maken
met de eerdere lekkage en het feit dat er verschillende
meldingen van een gaslucht waren ontvangen. Daarnaast had
het net geregend en nam de temperatuur weer langzaam toe.
‘Daardoor zou een gaslucht zich via de uitzettende lucht in het
riool kunnen verspreiden, wat het lokaliseren van de lekkage
bemoeilijkt. Het kan zomaar betekenen dat het eigenlijke lek
een eind verderop zit’, aldus de brandweer. Anderhalf uur na de
eerste melding ontdekte de hulpdiensten de oorzaak van de
gaslucht. Die bleek te liggen in een garagebedrijf waar een
olie- en vetafscheider was leeggezogen. Daarbij verspreidde
zich ook een lucht die rook naar gas. De gemeente liet rioolputten in de omgeving doorspoelen om de ‘gaslucht’ weg te
nemen. Mag hier dan sprake zijn geweest van een bijzonder
voorval, klachten over rioolstank komen vaker voor. Dan blijkt
ook dat de bron niet altijd eenvoudig is op te sporen.

Rioolgassen
In riolen kunnen door verschillende omstandigheden rioolgassen gevormd worden. Zwavelwaterstof is een bekende
component in rioolgas. Rioollucht kan uit wel 50 verschillende
gassen bestaan. Naast zwavelwaterstof (H2S) zijn de belangrijkste: mercaptanen (R-SH); aminen (N); koolwaterstoffen
(CHn), bijvoorbeeld methaan; en kooldioxide (CO2). Methaan en
kooldioxide zijn overigens reukloos. Rioollucht is dus meer dan
H2S, maar de relatie tussen H2S en stank is evident.
Zwavelwaterstof heeft een zeer lage geurdrempel (de bekende
‘rotte eieren’-lucht). De geurdrempel is 25 ppb (delen per
miljard). In slecht beluchte hoofdriolen komen soms
concentraties van dit gevaarlijke gas voor, die in korte tijd
dodelijk zijn. Het gaat dan om concentraties in de orde van
grootte van 1000 tot 1500 ppm (delen per miljoen) H2S. Boven
de circa 100 ppm loopt men al het risico van bewusteloosheid.
Het gevaar ontstaat mede doordat bij dergelijke hoge
concentraties de reukzin uitvalt. Het sulfaatgehalte van drinkwater is van invloed op de vorming van zwavelverbindingen in
afvalwater. Het sulfaatgehalte verschilt per drinkwatervoorzieningsgebied. Toegestaan is maximaal 150 mg/l. In de
praktijk zijn er grote drinkwatervoorzieningsgebieden waar
water wordt geleverd met slechts een gering gehalte aan
sulfaat (0-20 mg/l), maar er zijn ook kleine gebieden met een
zeer sterk sulfaatgehalte (> 100 mg/l) in het drinkwater.
Andere oorsprongen van zwavelbindingen in afvalwater zijn
afval (eiwitten/vitaminen), organisch rottend materiaal en
wasmiddelen. Verder zijn van invloed de temperatuur, het
biochemisch zuurstofverbruik (BZV), de zwavelhoeveelheid en

Klachten over rioolstank zijn vaak terug te voeren op grensvlakken van
systeemovergangen.

de zuurgraad. Hoe hoger de temperatuur hoe groter de
potentiële problemen. Hoe lager de zuurgraad hoe hoger het
gas H2S dat kan uittreden uit de oplossing HS-. Bij zuurstofrijke
condities wordt geen H2S gevormd in de slijmhuid op de
binnenwand van het riool. Het straatriool in Nederland wordt
voor een belangrijk deel geventileerd via de daarop aangesloten binnenrioleringen. Wanneer de binnenriolering is
‘ontspannen’ (be- en ontlucht) volgens de geldende norm NEN
3215, dan treedt daarin een verdunning op van de in het
straatriool gevormde gassen.

Persleidingen en grondwater
Zwavelwaterstof ontstaat dus onder zuurstofloze (anaerobe)
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in een lange rioolwaterpersleiding met een verblijftijd langer dan 4-5 uur. Wanneer de
zuurstof op is, haalt een andere bacterie het uit organisch
materiaal (zwavelverbindingen) en ontstaat H2S. Als vuistregel
geldt dat bij <1 mg/l zuurstof in water, rottingsproblemen
ontstaan. Wanneer het aanrottend rioolwater in een vrijverval
riool wordt geïnjecteerd ontstaat rioolstank. H2S vormt dus pas
stank als het gas uit het water treedt (emissie). Het water uit
langere persleidingen mag dus niet geloosd worden op het
einde van een vrijverval rioolstreng omdat daarin de (gedeeltelijke) vulling en doorstroming onvoldoende is. Vaak zijn eindstrengen minder goed geventileerd omdat daarop weinig of
geen huisaansluitleidingen staan aangesloten. Zuurstofloze
omstandigheden moeten dus worden voorkomen. Ook grondwater dat de riolering instroomt, kan hoge concentraties H2S
bevatten en aanleiding geven tot stank en aantasting van het
riool. Door natuurlijke oorzaak kan H2S in grondwater aanwezig
zijn. De omstandigheden, waarbij H2S in grondwater kan worden gevormd, lijken op die waarbij H2S kan ontstaan in afvalwater. Onder anaerobe omstandigheden en door microbiële afbraak van koolwaterstoffen (organisch materiaal), kunnen aanwezige sulfaatverbindingen worden gereduceerd tot sulfide en
zich binden met in het water aanwezige waterstofionen tot H2S.

Rioollucht op talrijke plaatsen
Vanuit de straatriolen vinden de daarin gevormde rioolgassen
hun weg naar de aangesloten riolering. Rioollucht is een van de
hinderbronnen in en rond panden of in de straat. In negen
procent van de woningen wordt tenminste maandelijks
rioollucht geroken. Soms zijn die waarnemingen van korte duur,
maar ze kunnen ook hardnekkig zijn. Rioollucht wordt soms
ook geroken in of bij restaurants, met name kleine restaurants
in binnensteden. Die klachten zijn veelal terug te voeren op de
kwaliteit van de (oude) rioleringen. De afvoerleidingen van de
keuken liggen vaak op onvoldoende afschot zodat daarin
overmatige vetafzetting plaatsvindt. In combinatie met een
onvoldoende ont- en beluchting en lekkende verbindingen van
oude gres- of gietijzeren leidingen onder de begane grondvloer
doen zich de condities voor die leiden tot stankoverlast. De
bron van stankoverlast kan ook de vetafscheider zijn. Door
preventief onderhoud van de riolering, het tijdig ledigen en
schoonmaken van de vetafscheider en het controleren en
zonodig vervangen van de afsluitrubbers van de deksels
voorkomt men klachten over rioolstank in restaurants maar ook
op andere locaties. Vakantiegangers worden in vakantiehuisjes
ook wel eens verwelkomd door rioollucht. De bron is vaak het
doucheputje. De waterslothoogte van doucheputjes voldoet

lang niet altijd aan de wettelijke voorschriften. Voldoet die wel,
dan toch moet naast de verliezen van de waterslothoogte door
drukschommelingen in de binnenriolering en door verdamping,
bij een langere tijd van geen gebruik, ook rekening gehouden
worden met diffusie van rioollucht door het waterslot heen.
Met een paar druppels slaolie op het water wordt een film
gevormd die diffusie tegengaat. Klachten over rioolstank zijn
vaak terug te voeren op grensvlakken van systeemovergangen.
Omdat die talrijk zijn kunnen klachten in principe overal
voorkomen. Rioollucht of -stank wordt onder meer
waargenomen vanuit binnenrioleringen, vet- en olieafscheiders,
kruipruimten, gevelaansluitingen en huisaansluitleidingen.
Omdat de klager de rioollucht soms bij vlagen waarneemt is
het traceren van een ‘lek’ vaak heel lastig. Op het moment dat
de klager rioollucht ruikt is de installateur niet altijd ter
plaatse. En omgekeerd, als de installateur ter plaatse is, is
rioollucht niet altijd te ruiken. Wisselende
weersomstandigheden spelen soms een rol.

•

Will Scheffer
Met dank aan Intech waarin eerder een uitgebreide versie van
dit artikel is verschenen.

Handleiding meten

Emissies uit afvalwaterketen
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Voor organisaties die emissies willen gaan meten,
publiceren Stichting RIONED en Stowa deze zomer een
handleiding. Hierin staat onder andere aan welke stoffen u
moet meten en hoe u dit het best kunt aanpakken.
Uit onderzoek naar emissies uit de afvalwaterketen
(RIONEDreeks 13, 2009) blijkt dat er een beperkt aantal
bronnen en stoffen zijn, die bij lozing op oppervlaktewater
significant van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit. Van
enkele van deze relevante emissies is nog onvoldoende bekend
om te weten met welke maatregelen u de kwaliteit van het
oppervlaktewater kunt verbeteren. Voor u hierover besluit, kan
het van belang zijn om door metingen de kennis over deze
stoffen te vergroten.

Werkwijze
Stowa en Stichting RIONED werken aan een handleiding,
waarin precies wordt aangegeven hoe u deze emissies uit de
afvalwaterketen moet meten, analyseren en rapporteren.
In de handleiding staat van hoeveel buien en op welke wijze u
monsters van het afvalwater moet nemen. Ook zijn de
meetopzet en wijze van registratie van de locatie beschreven.
Tenslotte bevat de handleiding contra-indicaties voor het
starten van een meetproject op een bepaalde locatie,
bijvoorbeeld als het hydraulisch functioneren niet eenduidig
bekend is.
De handleiding verschijnt deze zomer.

•

Radar en
neerslagmeting,
samen een sterker
beeld

België ook te gebruiken, deze ontwikkeling komt eraan.
Radar wordt in het waterbeheer gebruikt om de spreiding van
neerslag over een gebied te kunnen bepalen. Een neerslagmeter geeft slechts informatie in één punt. De nauwkeurigheid
van neerslagmetingen met radar wordt groter als er over
grotere tijdsintervallen en grotere gebieden uitgemiddeld kan
worden. Corrigeren van radarbeelden voor de foutbronnen
geeft een substantiële verbetering. Een studie naar afvoermodellering van het stroomgebied van de Ourthe geeft een
goede benadering van de gemeten afvoer met modelberekeningen gevoed door informatie uit één radarstation of 42
regenmeters.

Nieuwe ontwikkelingen

Een overzicht van 60 jaar onderzoek naar neerslagmeting
en radar in Nederland, het gebruik van radar in bebouwd
gebied en een praktijkvoorbeeld gecorrigeerde radarbeelden
in Weert. Tijdens de RIONEDdag werd het gebruik van radar
en neerslagmeting van verschillende kanten belicht.
6

Voor het stedelijke gebied is er behoefte aan een nauwkeurige
meting van de neerslag met een tijdsinterval van 5 minuten en
een ruimtelijke resolutie van maximaal 1x1 km2. Met de
bestaande radarstations is dit lastig te realiseren, omdat je aan
de grenzen zit van wat met deze systemen mogelijk is. Nieuwe
technologieën maken het mogelijk om lokaal een nauwkeuriger
beeld te krijgen van het neerslagverloop in de tijd en de
ruimtelijke spreiding. Op de top van een ruim 200 meter hoge
experimentele meetmast van het KNMI in Cabauw staat een
radar van de TU Delft die de neerslag meet per minuut met een
ruimtelijke verdeling in 30x30 m2 vakken. Een andere recente
ontwikkeling is het gebruik van radio straalverbindingen
(waarvan er zo’n 15.000 in Nederland staan). Voor een nauwkeurige meting van regen in de stad is een slimme combinatie
van technieken zoals regionale radars (ook internationaal),
lokale radars, straalverbindingen en regenmeters, de toekomst.

Onderzoek

Regenmeters overbodig?

Remko Uijlenhoet, hoogleraar hydrologie en kwantitatief
waterbeheer aan Wageningen Universiteit, schetste een beeld
van 60 jaar neerslagmeting en gebruik van radar in Nederland.
Informatie over de hoeveelheid neerslag die valt, is niet alleen
essentieel voor het begrijpen van de waterkringloop wereldwijd, maar ook voor het regionale waterbeheer en het
bebouwde gebied. Het KNMI meet neerslag met ruim 30
automatische stations per 10 minuten (1 per 1000 km2) en met
ruim 300 stations per 24 uur (1 per 100 km2). Buienradar lijkt
iets van de laatste jaren, maar is al in 1964 beschreven in de
reeks Actuele onderwerpen door Herman Wessels van het
KNMI.

Technische ontwikkelingen en internationale samenwerking
maken het gebruik van radarbeelden voor het meten van regen
steeds makkelijker. Zijn regenmeters in bebouwd gebied nu
overbodig door de huidige beschikbaarheid van radarbeelden?
Hans Korving van Witteveen+Bos presenteerde de resultaten
van een onderzoek.
Hoe nauwkeurig en actueel neerslagmetingen moeten zijn,
hangt af van waarvoor je de informatie wil gebruiken. Zo is
neerslaginformatie belangrijk in de vergelijking van het
functioneren van systemen met praktijkwaarnemingen, maar
dit hoeft geen actuele informatie te zijn. Voor het sturen in het
afvalwatersysteem is actuele informatie wél van belang, zowel
in de vorm van nowcasting en forecasting.
Het opstellen van een regenmeter in het bebouwde gebied is
niet zo eenvoudig. De meter moet op de juiste hoogte hangen,
er mag geen invloed zijn van bomen en/of hoge gebouwen en
de meter mag niet vervuild worden. Verder moet hij goed
bereikbaar zijn voor installatie, kalibratie en onderhoud, maar
niet voor vandalisme! Een ander probleem is dat neerslagmeters ook systematische afwijkingen hebben waarvoor
gecorrigeerd moet worden. Een kantelbakmeter verliest
bijvoorbeeld informatie naarmate de neerslagintensiteit en het
aantal kantelingen toenemen.

Radarmeting
Radar is een indirecte meettechniek waarbij drie-dimensionaal
een neerslagvolume wordt waargenomen in de atmosfeer. Deze
indirecte techniek veroorzaakt fouten door verschillende
oorzaken (zie figuur 1), die gecorrigeerd moeten worden. Voor
een goede neerslagmeting is het van belang dat dergelijke
correcties worden uitgevoerd voordat de radarmetingen
eventueel worden aangepast met behulp van regenmeters.
De straal waarbinnen een radarstation nauwkeurige informatie
geeft, bedraagt ongeveer 70 kilometer. Om met deze informatie
landsdekkende neerslagkaarten te maken, is een netwerk van
radarstations nodig. Voor Nederland gebruikt het KNMI twee
radarstations. Europees gezien zijn stations in Duitsland en

Verschil radar en meter
Onderzoek in Boxtel bevestigt het beeld dat de afwijking
tussen radar en neerslagmetingen groter is voor kleinere

Figuur 1. Oorzaken storing radarmetingen (Overeem, 2009).

Radarbeelden moeten gecontroleerd en gecorrigeerd worden
met regenmeters. Regenmeters zijn dus niet overbodig.

neerslagverloop per vijf minuten. Bij het uitlezen is belangrijk
om zomer en wintertijd goed te registreren. Metingen dienen
bij voorkeur uitgevoerd te worden in één centraal tijdsysteem
(wintertijd). De afwijkingen tussen radar en regenmeters zijn
relatief klein op schaal van totaal volume per bui, maar in het
vijfminutenverloop zijn ze aanzienlijk. De radarbeelden worden
gecorrigeerd met registraties van omliggende KNMI-stations,
zowel de 24-uurs- als 10-minutenstations. Mogelijk komt het
door deze vorm van correctie, dat een regenintensiteit van
195 l/s/ha gedurende vijf minuten gemeten op het gemeentehuis met de Lambrechtmeter niet is terug te vinden in de
waarden van het overeenkomstige radarvak P145.

Praktijkcasus radar en regenmeter: Weert

Water op straat

Guus Rameckers van de gemeente Weert laat een voorbeeld
zien van het gebruik van gecorrigeerde radarbeelden, geleverd
door Hydrologic. Uit de optimalisatiestudie Meijel-Weert kwam
een substantieel verschil naar voren tussen de berekende en
gemeten werking van de bypass (via een bergbezinkvoorziening) op de zuivering Weert. Op dit afvalwatersysteem
zijn acht bemalingsgebieden aangesloten in een gebied van
circa 100 km2. Verreweg het grootste bemalingsgebied is de
kern Weert. Volgens de gegevens van het Waterschapsbedrijf
Limburg zou via de bypass vijf keer minder volume aan water
geloosd worden dan uit de integrale hydraulische berekening
van het systeem naar voren kwam. Een verklaring hiervoor
werd gezocht in neerslagspreiding ofwel gebiedsgrootte-effect.
Doordat het niet overal op hetzelfde moment even hard regent,
zou een centrale voorziening minder vaak overlopen dan de
overstorten van individuele bemalingsgebieden. Een verschil
van een factor vijf lijkt hier wat aan de hoge kant.

Uit de resultaten van de hydraulische berekeningen voor een
extreme bui blijkt dat het beeld van water op straat scherper
naar voren komt bij het gebruik van de radarbeelden. De
berekening van werking van de overstorten over 2009 laat zien
dat het gebruik van de radarbeelden weinig (reducerend) effect
heeft op de werking van de overstorten. Alleen bij de centrale
voorziening op de zuivering is sprake van een reductie van
overstortingsvolume in de orde van 20%. Dit verschil is
aanzienlijk kleiner dan door het Waterschapsbedrijf Limburg is
aangenomen.

tijdsintervallen, met afwijkingen tot 50%. Voor uursommen is
de afwijking rond 10%. In onderzoeksgebied Liempde staan
twee betrouwbare en nauwkeurige regenmeters goed
opgesteld. Onderzoek laat zien dat één regenmeter weggelaten
kan worden als radarbeelden gecorrigeerd worden met de
registratie van de andere regenmeter. De correctie van radarbeelden en grondregenmeters levert een duidelijke verbetering,
vooral voor buien met een grote ruimtelijke variatie.

Conclusie

Conclusie
Radarbeelden leveren een waardevolle bijdrage aan rekenen
met neerslagspreiding. Ook bij extreme buien heeft dat
meerwaarde. Het is noodzakelijk om het neerslagverloop op
kleinere tijdschalen te verbeteren. Dit kan door het gebruik van
grondregenmeters. Hiervoor moet het netwerk van goede
grondregenmeters doelgericht uitgebreid worden.

•

Onderzoek
De gemeente Weert heeft in 2009 het systeem doorgerekend
met de gecorrigeerde radarbeelden en de spreiding van
neerslag over het gebied en dat vergeleken met de neerslag die
is geregistreerd in de twee regenmeters op het gemeentehuis.
Daarnaast zijn de verschillen tussen radarbeelden en
neerslagmeters (ook onderling) onderzocht.
De regenmeters op het gemeentehuis registreren grofweg het

Remko Uijlenhoet, Wageningen UR
Hans Korving, Witteveen+Bos
Guus Rameckers, Gemeente Weert
De volledige presentaties vindt u op
i www.rioolnet > publicaties > inleidingen studiedagen >
RIONEDdag 2010

7

foto B. Lefeber

Scholieren ronden profielwerkstuk af

Ik onderzoek
water.nl

‘Vreeswijk is een oudere woonwijk met een gemengd rioolstelsel en twee randvoorzieningen. In de wijk zijn hoogteverschillen in het maaiveld. Op welke plaatsen is er in deze
wijk kans op wateroverlast en hoe zou je dit op kunnen
vangen?’ Nieuwegein leverde één van de 30 vraagstukken
waarmee de eerste lichting havo- en vwo-scholieren hun
profielwerkstuk in de watersector konden afronden. Onder
begeleiding van professionals deden 70 leerlingen 4/5-havo
en 5/6-vwo het afgelopen jaar onderzoek naar actuele
vraagstukken in de watersector. ikonderzoekwater.nl bracht
hiervoor scholen, leerlingen en waterorganisaties bij elkaar.
8

Willem Hendrik van Ledden, onderwijsontwikkelaar bij het
project, vertelt waarom het project is opgezet. ‘De Nederlandse
watersector heeft meer goed geschoolde mensen nodig. Met de
profielwerkstukken krijgen scholieren een beeld van de
mogelijkheden en diversiteit van de sector. De tijd die je als
waterprofessional investeert in de begeleiding van de leerlingen, kan zorgen voor het verkleinen van het tekort aan waterprofessionals. Voor leerlingen is het een unieke kans om mee te
denken over maatschappelijke vraagstukken en kennis op te
doen over water.’

Advies waar je wat aan hebt
Koen Gorgels en Arthur Zwarsenberg (foto), 6 vwo van het
Christelijk Lyceum te Zeist, bogen zich in het kader van
ikonderzoekwater.nl over het wateroverlastprobleem in
Nieuwegein. ‘Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke
ordening. Met ons onderzoek wilden we niet alleen meer
kennis opdoen, maar ook een professioneel advies geven waar
de gemeente echt iets aan heeft. We hebben het van alle
kanten onderzocht: wat is het probleem, wat is er al aan
gedaan en wat zou je nog kunnen doen, hoe zijn de ontwikkelingen in de toekomst. Onder onze mededeelnemers speelde de
discussie: kun je als burger zelf dingen veranderen in je leefomgeving, of heb je daar altijd de overheid bij nodig? Wij
hebben met ons profielwerkstuk aangetoond dat je met twee
toegewijde 6-vwo’ers en een enthousiaste begeleider een heel
eind komt om een bepaald watergerelateerd probleem op te
(helpen) lossen.

Frisse blik
Ook Huib Stevense, de begeleider vanuit de gemeente Nieuwegein, kijkt terug op een geslaagd project. ‘Het onderwerp was
eigenlijk wat te ingewikkeld. De jongens wisten nog niks over
riolering, dus het was voor hen lastig om een goed beeld te
krijgen van het probleem. Maar het is ze toch gelukt! Ze zijn
gekomen met bruikbare ideeën zoals de aanleg van een
waterspeelplaats en het gebruik van doorlatende verharding
voor infiltratie. Ook keken ze met een frisse blik naar de
mogelijke locaties voor maatregelen. Ik zou zeker weer
meedoen. Je moet van te voren wel goed weten wat het niveau
van de leerlingen is en daar je probleemstelling op aanpassen.

Ook meedoen?
Vanwege het succes van de pilot ikonderzoekwater.nl, wordt
het project komend schooljaar naar verschillende andere
regio’s uitgebreid. Uiteindelijk moeten alle eindfase scholieren
van havo en vwo in Nederland de mogelijkheid hebben om als
profielwerkstuk een water-onderwerp te kiezen en daarbij
begeleid te worden door waterprofessionals. Voor alle regio’s
zoekt ikonderzoekwater.nl nog naar begeleidende organisaties
als gemeente, waterschap, adviesbureau, aannemerij etc. Wilt u
met uw organisatie meedoen aan dit project? Kijk op de
website of neem contact op met Esther van den Akker.

•

i www.ikonderzoekwater.nl > watersector
e esther.vandenakker@dhv.com
t 06 5424 5115 Esther van den Akker

foto Wim van Hof, bvBeeld
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Ook in 2010

Nieuwe publieksfolder

Goed rioolgebruik

Waarom zijn putdeksels rond?

De landelijke campagne Goed rioolgebruik van 2009 was een
groot succes. De blijvende lokale aandacht heeft dit succes
nog eens flink versterkt. Daarom wordt de campagne door
de ministeries van VROM en V&W ook in 2010 opgepakt.
Voor u een mooie aanleiding om opnieuw aan te haken.

U weet het antwoord, want u werkt in het vakgebied
riolering. De rest van Nederland zal het antwoord waarschijnlijk schuldig blijven. In de nieuwe publieksfolder daagt
Stichting RIONED de lezer uit om verder te lezen en meer te
weten te komen over riolering.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de campagne er uit gaat
zien en in welke periode deze plaats vindt. Wel is duidelijk dat
er géén Postbus 51 komt en dat het beeld van de campagne
hetzelfde blijft: het bestaande concept, inclusief de verschillende materialen, wordt gebruikt.

Stichting RIONED heeft de folder uitgebracht om het brede
publiek te informeren over het belang van de riolering voor de
gezondheid en het milieu en bij het tegengaan van wateroverlast. Ook het onderwerp verstoppingen en hoe je die kunt
voorkomen en oplossen komt aan bod.

Anderhalf miljoen folders

Themafolders

Dat de behoefte aan voorlichtingsmateriaal over het riool groot
is, blijkt wel uit de bestellingen van de campagnematerialen
Goed rioolgebruik. Meer dan 1,5 miljoen folders zijn inmiddels
verspreid! Het campagnethema lijkt daarmee een schot in de
roos. Ook dit jaar kunt u gebruik maken van het campagnemateriaal. Kies voor uw eigen communicatie logische
momenten: het versturen van de rekening voor de rioolheffing,
rioolwerkzaamheden in een wijk, een milieumarkt, etc. Op de
website vindt u het overzicht van alle campagnematerialen en
het bestelformulier 2010.

De folder kunt u gebruiken als algemene voorlichting over het
riool. U kunt de folder bijvoorbeeld uitdelen als inwoners
vragen hebben over riolering of bij grote rioleringsprojecten.
Omdat de informatie in de folder erg beknopt is, brengt
Stichting RIONED komend jaar aparte thema-edities uit. Hierin
wordt dieper ingegaan op bijvoorbeeld huisaansluitingen,
afkoppelen of (grond)wateroverlast.

i www.riool.net > campagne goed rioolgebruik

i www.riool.net > publicaties > overzicht en bestellen.

•

U kunt de folder bestellen of downloaden om op uw eigen
website te plaatsen via www.riool.net

•

Doekjesproblemen
nog niet voorbij

implementatie van die tests is inmiddels begonnen. Stichting
RIONED dringt bij de producenten en de verkoopkanalen, zoals
supermarkten en drogisterijen, aan op strenge naleving van de
protocollen. De protocollen voldoen pas als de problemen in de
riolering verdwenen zijn.

Toiletpapier voor kinderen

De afgelopen jaren heeft Stichting RIONED in Nederland en
in Europa aandacht gevraagd voor de problemen die vochtige doekjes geven in het afvalwatersysteem. Op een aantal
punten is vooruitgang geboekt, maar met name vochtig
toiletpapier voor kinderen zorgt nog voor veel problemen.
Het ministerie van VROM heeft in 2007 afspraken gemaakt met
de doekjesfabrikanten, zodat in juni 2009 het volgende
gerealiseerd zou zijn:
- Alle soorten vochtig toiletpapier moeten 'oplosbaar' zijn, dus
bij lozing in het afvalwatersysteem snel uit elkaar vallen.
- Alle andere soorten vochtige doekjes (baby-, gezichts-, vloer-,
sanitairreiniging) mogen niet in het toilet en zowel de
etiketten als andere voorlichting dient dit onomwonden
duidelijk te maken.
De afgesproken termijn is niet gehaald. Wel hebben de
gezamenlijke doekjesproducenten protocollen ontwikkeld om
de doorspoelbaarheid in het riool en de zuivering te testen. De

Het Ministerie van VROM voert in samenwerking met STOWA
en Stichting RIONED op dit moment een onderzoek uit naar de
effecten van de technische maatregelen van de doekjesproducenten. Uit de nulmeting blijkt dat gemeenten en
waterschappen nog altijd last hebben van verstoppingen. De nu
aangetroffen proppen blijken voor een flink deel te bestaan uit
vochtig toiletpapier voor kinderen. Daarnaast vergroten andere
doekjes, vast materiaal zoals plastic en vet de problemen. Het
toiletpapier voor kinderen blijkt erg sterk te zijn en hoort dus
niet in het toilet, maar in de afvalbak. Deze instructie ontbreekt
nog op veel verpakkingen. Op dit punt zijn de afspraken dus
helaas nog niet allemaal nagekomen, hoewel de doekjesproducenten in een recente rapportage aan het Ministerie
melden dat de etikettering van alle niet-doorspoelbare
producten in 2009 op orde is gebracht. Stichting RIONED
dringt ook aan op ondersteunende voorlichting om de consument te doordringen van het belang van goed rioolgebruik.
Daarnaast blijft Stichting RIONED gemeenten en waterschappen met de campagne Goed Rioolgebruik ondersteunen bij
gedragsverandering van burgers.

•

i www.riool.net > dossiers > communicatie > vochtige doekjes
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Prop uit de pomp van een gemaal, gesplitst naar soorten doekjes. Bovenste rij: 1. Spunlace heavy duty (washandje, handdoek); 2. Spunlace
(toiletdoekjes kinderen); 3. Spunlace (babydoekjes, reinigingsdoekjes). Onderste rij: 4. Hydraspum (nieuwe generatie doekjes) 5. Airlaid dubbel S;
6. Airlaid Buckey klein; 7. Airlaid Buckey groot; 8. Airlaid ruit; 9. Crêpe tissues.

Onderwijs
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Versterking professoraat
riolering TU Delft

/downthedrain
www.riool.net

powered by Stichting RIONED

Op initiatief van Stichting RIONED is het de rioleringssector gelukt om de enige universitaire leerstoel riolering
in Nederland niet alleen te behouden, maar zelfs uit te
breiden. Met het vertrek van François Clemens als
hoogleraar riolering aan de TU Delft dreigde de leerstoel
riolering wegbezuinigd te worden.

13 april, CineMec Ede: Down the drain!

Urban drainage voor hbo
Stichting RIONED organiseert op 13 april Down the drain!,
een jaarlijks terugkerende bijeenkomst om hbo-studenten
kennis te laten maken met het vakgebied riolering en
(stedelijk) water.
Het lijkt of er op dit moment een tijdelijke adempauze is op de
markt voor (riool) technici. Toch is de verwachting dat het
probleem in de toekomst weer groter wordt. Jaarlijks studeren
aan de technische hbo-opleidingen niet genoeg mensen af om
in de toekomstige behoefte te voorzien. Daarom organiseert
Stichting RIONED dit jaar voor het eerst Down the drain: een
kennisevent op het gebied van (stedelijk) watermanagement.
Op deze dag laten we eerste- en tweedejaars hbo-studenten
civiele techniek, milieutechniek, (stedelijk) watermanagement
en aanverwante richtingen, kennismaken met het vakgebied.
Ook kunnen we zo tegemoet komen aan de vraag van hboinstellingen naar gastcolleges voor hun studenten. Down the
drain 2010: een dag met interessante colleges door aansprekende vakspecialisten, jong talent in het vakgebied over hun
carrière en beroeps- en stage-informatie tijdens ‘speeddaten’
met mensen uit het werkveld.

•

t 0318 63 1111 Yolanthe Janssen
i www.riool.net/downthedrain

Professor François Clemens zal deze zomer de TU Delft
verlaten. De universiteit had de bedoeling de hoogleraar
riolering weg te bezuinigen. Het vervallen van onderwijs en
onderzoek op universitair niveau is zeer ongewenst. Op
initiatief van Stichting RIONED zijn een groot aantal partijen
bij elkaar gekomen waarvan velen zich bereid hebben verklaard
bij te dragen aan het behoud van de leerstoel riolering. De
huidige aanstelling van de hoogleraar voor 0,3 fte werd als te
klein geacht. De sector heeft daarom de TU Delft uitbreiding
aangeboden hetgeen resulteert in een uitbreiding van de
aanstelling naar 0,4 fte. Onder de voorwaarde dat er goede
voorstellen voor promotieonderzoek liggen, zijn financiële
toezeggingen gedaan door Waternet, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Almere, Breda, Haskoning, GMB, Stowa, KWR en
Stichting RIONED. Verder hebben een aantal organisaties
bijdragen in natura toegezegd, zoals het beschikbaar stellen
van menskracht, werkplekken en onderzoekslocaties. Dit
betreft Apeldoorn, Delft, Witteveen+Bos, DHV, Grontmij, Tauw,
Haskoning en Arcadis. Deze betrokkenen vormen een
programmaraad ter ondersteuning van de hoogleraar.

Sollicitatieprocedure
Het College van Bestuur van de TU-Delft heeft met instemming
en waardering op het voorstel vanuit de sector gereageerd. Er
is een Profiel, benoemings- en adviescommissie (Pbac)
samengesteld onder voorzitterschap van prof. dr. ir. Jules van
Lier. Deze Pbac heeft het profiel van de gezochte hoogleraar
opgesteld. In het profiel zijn de benodigde didactische
kwaliteiten benadrukt. De wervingsadvertentie is verschenen
(ook geplaatst op www.riool.net). In april zal de Pbac een
selectie van kandidaten maken voor de beoogde proefcolleges
medio mei. Daarmee ligt de procedure goed op schema voor
benoeming van de nieuwe hoogleraar voor de aanvang van het
nieuwe studiejaar 2010/2011.

•
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Bestuurszaken

RIOkort

Nieuwe
begunstigers

Klimaat

Stichting RIONED verwelkomt
als nieuwe begunstigers:
- Gemeenten: Veendam en
Valkenswaard
- NLingenieurs-bureaus:
HydroLogic B.V. en Aveco de
Bondt B.V.
- Bedrijven: RA infra B.V. en
Landustrie Sneek B.V.
Met het toetreden van de
gemeenten Veendam en
Valkenswaard zijn er nog
slechts tien gemeenten die
geen begunstiger zijn van
Stichting RIONED. In alfabetische volgorde zijn dit:
Aalsmeer, Beemster, Boekel,
Bunschoten, Edam-Volendam,
Nijefurd, Schiermonnikoog,
Velsen, Vlieland, Wervershoof.

> Minicursussen
25 maart, Jaarbeurs Utrecht

> Down the drain!
13 april, CineMec Ede

> Cursussen verbreed GRP
6, 7 en 14 april, Aristo Utrecht
Opstellen verbreed GRP
26 mei & 3 juni, Aristo Utrecht
Uitvoeren verbreed GRP
i www.geoplan.nl

Koude winter en fouten in
rapporten: de klimaatdiscussie
laait op. Twee RIONEDpublicaties hierover:
Klimaatverandering, hevige
buien en riolering en Module
C2150 Water op straat.

Handdoek
Relatiegeschenkje of verantwoord de haren drogen? De
RIONEDhanddoek is ook te
bestellen: e info@rioned.org

Colofon
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De storm over de organisatie en doelmatigheid van het
waterbeheer en de waterketen is niet gaan liggen door de
val van het kabinet. Integendeel, de aanpak van bestuurlijke
drukte en bureaucratie scoort bij de kiezer en past menige
politieke partij goed in de bezuinigingen. Ambtelijk en bestuurlijk zijn de betrokken departementen en koepelorganisaties druk met elkaar in overleg. Hierbij wordt veel
verwacht van niet-vrijblijvende samenwerking en van nieuwe
organisatorische verbanden, zowel door samenwerking van
gemeente, waterschap en/of drinkwaterbedrijf als
gemeenten onderling.
Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? Het streven
naar doelmatigheid is een zakelijke aangelegenheid:
hetzelfde doen voor minder geld. Bij concrete voorstellen
voor samenwerking past een zelfde zakelijke benadering:
helder moet zijn hoeveel geld wordt bespaard, hoe hard de
besparingen zijn en of de besparingen echt zijn of niet meer
dan het afwentelen van uitgaven naar elders of later. Dat
lijkt logisch, maar in dit soort processen spelen beelden vaak
een belangrijkere rol dan feiten. Er wordt geen riool anders
door beheer voortaan asset management te noemen maar
het klinkt heel actief. Wel de moeite waard is om te kijken
naar de echte uitgaven door bijvoorbeeld investeringen in
riolering en zuivering op elkaar af te stemmen, alleen af te
koppelen indien echt nodig en waterberging te realiseren
met het minste beslag op ruimte en collectieve middelen.
Daarnaast is het goed om te kijken of schaalvoordelen zijn te
boeken in concrete activiteiten, zoals in het beheer van
gemalen en iba’s, gegevensbeheer, belastinginning, collectief
aanbesteden van werken en het benutten van elkaars deskundigheid, bijvoorbeeld door een gezamenlijke arbeidspool.
Het behouden en verkrijgen van genoeg en voldoende
deskundige ambtenaren kan bestuurlijk een belangrijke
reden zijn voor samenwerking. Voor het vervullen van de
zorgplichten is in elk geval ambtelijke capaciteit nodig voor
de beleidsvorming en coördinatie binnen de gemeente, de
contacten met de bewoners, afstemming met het waterschap en andere partners en het uitbesteden van werken en
het toezicht daarop. Deze taken moet de gemeente zelf
vervullen of een organisatie die daar heel dichtbij staat.
De discussie over doelmatigheid heeft geen baat bij vooropgezette organisatiemodellen. Het is zaak dat de afzonderlijke gemeenten het heft in handen nemen en zelfbewust en
met open vizier bekijken hoe de portemonnee van de burger
gespaard kan worden.

Agenda

Opinie

Doelmatigheid

RIONEDnieuws biedt informatie
over de gemeentelijke
watertaken en de activiteiten van
Stichting RIONED.
RIONEDnieuws wordt gratis
verspreid onder begunstigers en
belangstellenden.
Redactieadres en opgave
kosteloze abonnementen
Postbus 133, 6710 BC Ede
t 0318 631 111
e info@rioned.org
i www.riool.net (vakinformatie)
i www.riool.info (publieksinformatie)
redactie

Stichting RIONED
fotografie, vormgeving, opmaak

Hugo Gastkemper

> Meetdag riolering

Grafisch Atelier Wageningen

27 mei, CineMec Ede

druk

Moderndruk bv, Bennekom

