
sanitaire techniek

ONTKOPPELING
VAN BUURMAN’S
AANSLUITING OP
HEMELWATER-
SYSTEEM

De rijdende rechter is een geschil voorgelegd

over afkoppeling van een in de grond gele-

gen hemelwaterafvoerleiding door de

buurman. Dat gebeurde omdat de ene

buurman volgens zijn zeggen bang is dat

het filtersysteem van zijn opvang-

installatie voor hemel-

water verstopt raakt

door zand en rom-

mel (paardenmest) in

de tuin van de andere

buurman.
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De vraag die aan de deskundige is voorgelegd, is of hij
een uitspraak kan doen of de zorgen over het verstopt
raken van het systeem terecht zijn. Het verzoek van de
deskundige om meer informatie over de situatie en het
systeem, liefst met een tekening, kon niet naar tevre-
denheid worden beantwoord. Opgegeven wordt
slechts  dat het gaat om een systeem met een opslag-
tank van 6000 l en dat het water wordt gebruikt voor
closetspoeling en het besproeien van de (moes-)tuin.
Als de put vol dreigt te lopen opent een vlotter een
buis met een middellijn van 110 mm die is aangesloten
op het hoofdriool.
Met deze schaarse informatie wordt de deskundige
opgewacht in een restaurant van een klein dorpje
onder de rook van Spijkenisse. Vandaar vertrekt het ge-
zelschap van de rijdende rechter naar de locatie waar
al eerder op die dag de partijen voor de camera hun
verhaal mochten doen. De rechter en de deskundige
zijn over de inhoud van die beeldopnamen niet geïn-
formeerd. Zij komen onder het oog van de camera voor
het eerst voor een meer en deels ondergrondse situa-
tie te staan. Weinig te zien dus. Als de rechter zich door
de ruziemakende buren laat informeren, blijkt er veel
meer aan de hand te zijn dan het afkoppelen van een
afvoerleiding. De rechter wist dat natuurlijk al uit zijn
dossier. Het afkoppelen was eigenlijk niets meer dan
een pesterijtje. Maar toch.
Dus dan maar aanhoren hoe dat zit met de afvoer van
het hemelwater van buurman A, want daarvoor is de
deskundige gevraagd mee te komen. De rechter is de
gespreksleider, staande op zeer drassige kleigrond in
de tuin van een oud monumentaal pand van buren A.
Zij wonen daar sinds een paar jaar en hebben de
schuur ingericht als winterstalling voor twee paarden.
Het pand ligt aan de voet van een dijkweg. De tuin be-
staat gedeeltelijk uit een lang talud. Aan de andere
langszijde sluit de tuin aan op het perceel van buren B.
De woning van die buren is zo’n dertig jaar geleden ge-
bouwd. Later is in de tuin de opvanginstallatie voor het
hemelwater aangebracht.

Onduidelijkheid 
Het verhaal wil namelijk dat de vorige (goed bevrien-
de) bewoner van het monumentale pand bij hevige re-
gens vaak wateroverlast had. Het was zelfs voorgeko-
men dat zijn pand 20 cm onder water stond. De tuin
achter dat pand was niet voorzien van een afwate-
ringssysteem. Omdat, om een onverklaarbare reden, de
oud-buurman geen voorziening wilde aanbrengen,
waarvoor een (extra) aansluiting op het gemeenteriool
moest worden aangevraagd, bood buurman B aan het
hemelwater op zijn systeem op te vangen. Daartoe

werd een straatkolk (met zandvang) in de tuin van de
oud-buurman geplaatst, tegen de perceelgrens (erf-
scheiding) met buurman B, en werd de afvoerleiding
met aansluiting op het systeem van buurman B gerea-
liseerd. Op de kolk is ook een drainageleiding aangeslo-
ten.
Op zijn eigen perceel heeft buurman B nu de afvoerlei-
ding van de kolk doorgezaagd en afgesloten met een
straatsteen. Om dat aan te tonen wordt het gesprek
voortgezet in de tuin van buurman B. Maar dat lukt niet
echt. De gegraven kuil stroomt direct vol met water.
Dan volgt een chaotische uitleg over de ligging van de
ondergrondse leidingen. De afvoerleiding van de kolk
zou richting het gemeenteriool lopen, maar ook zijn
aangesloten op het hemelwateropvangsysteem.
Een kijkje in de filterput leert dat het een niet fabrieks-
matig en hedendaags filtersysteem betreft. In het
rechthoekige putje is de inlaat van de leiding naar de
opslagtank voorzien van  een metalen filterdoek, in
een gebogen u-vorm met open bovenzijde. In het putje
monden twee grondleidingen uit en een overlooplei-
ding met een bocht naar beneden tot even boven de
bodem van de filterput. Met een waterstand tot aan de
inlaat van de leiding naar de opslagtank is daarmee
een waterslot gecreëerd om verspreiding van stank
vanuit de riolering tegen te gaan. Want buurman B
vertelt dat de overloopleiding is aangesloten op het
gemeenteriool. Uit de uitleg van buurman B zou kun-
nen worden geconcludeerd dat er twee (indirecte) ver-
bindingen zijn tussen de op de filterput aangesloten
leidingen en de gemeentelijke riolering. Hoe en waar-
om de afvoerleiding van de straatkolk in de tuin van
buurman B zowel in verbinding staat met het gemeen-
teriool als met het hemelwateropvangsysteem is niet
duidelijk. Een visuele controle daarop is tijdens het be-
zoek niet mogelijk.

Terugstroomvoorzieningen
Tijdens de hoorzitting, die kort na het locatiebezoek
wordt gehouden, blijkt bij monde van buurman B dat
bij hevige regenval het hemelwateropvangsysteem
het aanbod aan regenwater niet kan verwerken.
Bovendien komt er dan ook vuil en drab in de opslag-
tank. Volgens buurman B kan zijn systeem de extra af-
voer van buurman A bij hevige regenbuien niet (meer)
aan. Als de deskundige om zijn kijk op de situatie
wordt gevraagd, noemt hij als eerste het mogelijk ont-
breken van terugstroomvoorzieningen in de twee ‘ver-
bindingen’ met het gemeenteriool. Buurman B ver-
klaart dat hij in een later stadium in de afvoerleiding
van de overloop van de filterput een keerklep heeft in-
gebouwd. Dan blijft de vraag hoe dat met die tweede >
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‘verbinding’ zit. Daarop gaat buurman B niet in. De
deskundige wijst erop dat een keerklep geen goede op-
lossing is. De kans op vervuiling is groot en dan func-
tioneert de keerklep niet meer. De regelgeving vindt de
toepassing van een eenvoudige keerklep thans nog on-
betrouwbaar (Model-Bouwverordening). Er is wel een
ontwikkeling gaande dat terugstuwbeveiligingen, die
aan een Europese productnorm voldoen, straks kun-
nen worden toegepast.
Op de vraag van de rechter of er bij closetspoeling met
mogelijk vervuild water uit de opslagtank gezond-
heidsrisico’s kunnen zijn, knikt de deskundige bevesti-
gend. ‘Bij closetspoeling kunnen aërosolen (hele kleine
waterdruppels) ontstaan die in de lucht zweven. In een
aërosol, die op de huid kan komen of worden inge-
ademd, kunnen ziekte verwekkende micro-organis-
men meeliften.’Vervolgens wil de rechter weten of een
eigen afvoervoorziening van hemelwater van de tuin
van buurman A naar het gemeenteriool technisch mo-
gelijk is. De deskundige beaamt dit, maar hij kan geen
prijsindicatie geven.
Onder het aanwezige publiek bevindt zich Wim
Vermeer, werkzaam bij een groot installatiebedrijf uit
de omgeving. Hij meent in de woordenwisseling ge-
hoord te hebben dat buurman B, tijdens hevige regen-
val, rioolwater in zijn closetpot omhoog ziet komen. Hij
vraagt zich af of het aanbrengen van een ontlastput
het probleem zou kunnen verhelpen. Het straatriool is
immers een gemengd systeem, waarin huishoudelijk
afvalwater en hemelwater worden afgevoerd. Volgens
de deskundige is dat in deze situatie niet de oplossing
van het probleem. De hemelwaterafvoerleidingen
staan, als het goed is, niet in verbinding met het ge-
meenteriool, maar met de filterput en vervolgens met
de opslagtank. Daarover bestaan echter twijfels.
De onduidelijkheid daarover blijkt uit de uitleg van
buurman B over de loop van de straatkolkafvoerleiding
in zijn tuin. Dat verklaart mogelijk mede de vervuiling
van de filterput en de opslagtank bij hevige regenval.
Het gemeenteriool stroomt dan vol en raakt gevuld tot
op of boven het straatniveau. Op lager gelegen lo-
zingspunten dan het straatniveau zoekt het rioolwater
zijn weg (wet der communicerende vaten). Dat kan dus
ook via de vermeende kortsluitleiding tussen de
straatkolkafvoerleiding in de tuin van buurman B en
het hemelwateropvangsysteem. Op dat moment kan
echter ook de overloopleiding in de filterput niet func-
tioneren, omdat de keerklep door terugstuwing vanuit
het gemeenteriool is gesloten. Op een aantal punten
bevat het systeem tekortkomingen die van invloed
kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de waterkwa-
liteit van het huishoudwater (closetspoeling).

Antwoord 
Terug naar de vraag aan het begin van dit verhaal: zijn
de zorgen van het verstopt raken van het systeem te-
recht. Het antwoord is gelukkig veel simpeler dan het
werkelijke probleem dat zich beneden aan de dijkweg,
in het kleine plaatsje, tussen de buren A en B afspeelt.
En ook veel simpeler dan de technische ontrafeling van
het leidingsysteem in de tuin van buurman B, want
daarvoor moet eerst veel grondwerk worden verzet.
De aansluiting van een straatkolk op een hemelwater-
opvangsysteem dat bestemd is voor huishoudwater is
vanwege het verontreinigingsrisico zeer ongewenst. Er
kunnen allerlei verontreinigde stoffen (toxische, che-
mische en microbiologische verontreinigingen) in te-
rechtkomen die niet worden gefilterd. Op een hemel-
wateropvangsysteem voor huishoudwater wordt in
principe alleen van het dak afstromend regenwater
aangesloten. De daarin meegevoerde lichte verontrei-
nigingen en bladeren worden door een goed filter uit
het hemelwater gefilterd en afgevoerd. Om over een
betrouwbare kwaliteit van het huishoudwater te be-
schikken zijn een uiterst zorgvuldig beheer en onder-
houd vereist. Het water moet na filtering koel (< 16 °C)
en donker worden opgeslagen om bacteriegroei tegen
te gaan.
In de opslagtank vormen de nog aanwezige kleine lich-
te vuildeeltjes een drijflaag en de zware deeltjes een
bezinklaag (sediment). De drijflaag wordt in een goed
uitgevoerd systeem zo’n vier- à vijfmaal per jaar tijdens
stortbuien via een overstort afgevoerd. Het bezonken
vuil op de bodem van de tank hoeft vanwege het bio-
logisch proces niet te worden verwijderd. Een laag dik-
ker dan 5 cm kan tijdens onderhoud geheel worden
verwijderd. Voorts moet worden voorkomen dat de be-
zink- en drijflaag in beroering worden gebracht. Het
aansluiten van buiten het eigen perceel afkomende
hemelwaterafvoerleidingen op het opvangsysteem
voor huishoudwater is ten zeerste af te raden. Men
heeft geen enkele invloed en controle op het beheer en
lozingsgedrag van de buren ten aanzien van het af-
voersysteem. Onbedoeld kunnen bij uitbreidingen van
panden en opstallen verkeerde aansluitingen worden
gemaakt.
Zoals gezegd, het antwoord op de gestelde vraag is
niet zo moeilijk: ja. Maar hoe de uitspraak van mr. Frank
Visser luidt over het zomaar afkoppelen door buurman
B van de hemelwaterafvoerleiding van buurman A,
daarvoor moeten we wachten op een van de uitzen-
dingen van de rijdende rechter in het najaar. <
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