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Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Will Scheffer
(w.scheffer@uneto-vni.nl) en Fred Vos (f.vos@uneto-vni.nl) van
Uneto-VNI. Zit u zelf met een technische vraag? Mail die dan
naar intech@groepvts.nl.

TECHNISCHE VRAGEN

Er is een vrij eenvoudige methode om hemelwater dat
verontreinigd is met zware metalen, te zuiveren. Dat
kan met een ‘korrelafscheider’. Zo’n afscheider, waarvan
vorm en afmetingen aan de plaatselijke omstandighe-
den zijn aan te passen, bevat steenachtige korrels van
perliet, een wit gesteente van aluminiumsilicaat dat
ontstaat tijdens vulkaanuitbarstingen. Dit maakt dat
deze grondstof ruim voorhanden is en daarom goed-
koop. Perliet dat een behandeling heeft ondergaan
waardoor het hydrofoob (waterafstotend) wordt, kan
tot viermaal het eigen gewicht aan verontreinigingen
adsorberen. Het is effectief doordat het een grote op-
pervlakte heeft bij een relatief klein volume. De prijs
ervan is laag en de grondstof is eenvoudig in een
systeem te gebruiken en te onderhouden. Verder is de
grondstof flexibel toe te passen, want die kan in ver-
schillende volumes en geometrische vormen worden
gebruikt. Als perliet klaar is voor gebruik ziet het eruit

als middelfijn, bijna wit gruis. Het lijkt wat op katten-
bakkorrels, maar is onregelmatig van vorm en veel lich-
ter in gewicht. Voordat perliet bruikbaar is, moet het
eerst een aantal behandelingen ondergaan. Eerst
wordt het zeer snel verhit tot 950 °C, waarbij het in per-
liet gebonden water voor een sterke expansie zorgt. Het
resultaat is geëxpandeerd perliet (sterke toename van
het volume). Vervolgens wordt het door de fabrikant
gehydrofobeerd, waarvoor verschillende soorten sila-
nen worden gebruikt. Een speciaal additief wordt ten
slotte toegevoegd als een ‘versneller’. Dit heet ‘voorbe-
laden’. Gehydrofobeerd, geëxpandeerd perliet, ofwel
Sorb-X, wordt onder meer gebruikt voor afkoppelsys -
temen. 

H EMELWATER,PIC-
TOGRAM HOOFD-
AFSLUITER GAS

Nieuwe regelgeving bepaalt dat op particulier
terrein de eigenaar primair verantwoordelijk is
voor de afvoer van hemelwater, bij voorkeur
naar oppervlaktewater, of in de bodem (infil-
tratie). Voor de lozing op oppervlaktewater is
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) van toepassing. Lozing van verontreini-
gingen op oppervlaktewater is verboden, tenzij
hiervoor vergunning is verleend. Voor directe
lozingen van water via hemelwateruitlaten is
een vergunning vereist. Voor de lozing van af-
stromend hemelwater vanaf particuliere huis-
houdens op oppervlaktewater wordt een uit-
zondering gemaakt, zodat daarvoor geen Wvo-
vergunning nodig is. Echter, het waterschap
kan aanvullende eisen stellen voor de lozing
van (licht) verontreinigd hemelwater, bijvoor-
beeld afkomstig van balkons, loggia’s en dak-
terrassen. Dat kan ook het geval zijn voor af-
stromend hemelwater van daken en gevels die
bedekt zijn met zware metalen, zoals lood, zink
en koper. Zijn er eenvoudige methoden om het
hemelwater te ontdoen van zware metalen?

Een en ander hangt af van de plaatselijke brandweer,
die controleert op algemene brandveiligheid in het
kader van de gebruiksvergunning. 
De ene brandweer eist een pictogram, zoals deze te
zien is op http://www.esv-veiligheidswinkel.nl/web-
shop/contents/nl/d198.html. De andere brandweer eist
een opschrift op de deur van de meterruimte. Zie hier-
voor http://www.brandweerzwijndrecht.nl/Controle -
lijst% 20brandveiligheid.pdf. Op tekeningen mag een
symbool worden gebruikt, zoals die bekend zijn voor
afsluiters. 

Hoe ziet het pictogran van een hoofdafsluiter
gas eruit volgens NEN en waar kun je zo’n picto-
gram bestellen?

Volgens NEN 3215 moet een hemelwaterafvoer in princi-
pe zijn voorzien van een stankafsluiter, dus ook als
deze op een gescheiden openbaar riool is aangesloten.
Als de dakafvoer (dus ook van een schuur) zich op een
plaats bevindt, waardoor geen hinder van rioolstank
wordt ondervonden (zie de bepalingen voor de uit-
monding van een ontspanningsleiding in NEN 3215),
dan kan de stankafsluiter achterwege blijven.

Moet in de hemelwaterafvoer van een schuur-
tje ook een stankafsluiter worden opgenomen?
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