Brochure: Reactie op enquête Rothem Noord
Inleiding
De gemeente Meerssen heeft in 2015 rioolwerkzaamheden uitgevoerd in uw buurt.
Onlangs hebben een aantal bewoners een enquête verspreid in de buurt over het
uitgevoerde rioolproject. De ontvangen reacties hebben deze bewoners aangeboden
aan de gemeente.
Geconcludeerd kan worden dat er onvrede en onrust leeft ten aanzien van de
uitgevoerde werkzaamheden. De onvrede en onrust gaan met name over:
• De werking van het rioolsysteem
• Stankoverlast in de wijk en in de woning
• Vocht en wateroverlast in de woning
• Kosten die al dan niet zijn vergoed door de gemeente
• Inrichting van de openbare ruimte
•
communicatie
Middels deze brochure willen wij nader ingaan op de hoofdpunten uit deze enquête
om zoveel mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen die er leven onder de
burgers van Rothem Noord.
Werking van het rioolstelsel
In Rothem Noord heeft de gemeente een gescheiden stelsel aangebracht. Hierbij
wordt het regenwater gescheiden van het vuilwater. Het regenwater infiltreert in de
ondergrond en kan bij harde regen overlopen richting het Geulke.
Het vuilwater wordt met een buis afgevoerd naar de leiding van de zuivering.
De koppeling tussen het riool van de gemeente en de buis van de zuivering vindt
plaats ter hoogte van de hoek Koning Lodewijkstraat / Aan de Gapert.
De zuivering heeft de gemeente eisen opgelegd ten aanzien van de hoeveelheid
water die per uur geloosd mag worden op de leiding van de zuivering. Daarom is er
onder het spoor een dunnere leiding aangebracht dan in de rest van de wijk. Ook is er
op die locatie een debietbegrenzer geplaatst. Een debietbegrenzer is een installatie
die er voor zorgt dat er niet meer water naar de zuivering wordt doorgelaten dan
waarvoor toestemming is verleend.
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Wanneer het buiten gaat regenen vult het regenwaterriool zich met regenwater dat
vervolgens in de ondergrond infiltreert. Wanneer het harder gaat regenen kan het zijn
dat niet al het regenwater tijdig in de ondergrond kan infiltreren. Het regenwater wordt
dat geloosd op het Geulke.
Naast het regenwater dat in het regenwaterriool komt, komt er ook nog regenwater in
het vuilwaterriool terecht. Dit komt omdat een groot deel van de daken in de wijk niet
zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Ook is een (groot) deel van de rest van
Rothem nog niet afgekoppeld van het vuilwaterriool.
Het vuilwaterriool krijgt dus nog veel regenwater te verwerken. Wanneer het
vuilwaterriool meer water krijgt te verwerken dan er geloosd mag worden richting de
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zuivering, gaat het stelsel zich vullen. Als het stelsel vol zit gaat de grote betonnen
bak die onder de weg aan Aan de Gapert ligt zich vullen. Wanneer ook deze bak vol
zit gaat het water overstorten op het Geulke.
Na afloop van de regenbui zal het stelsel leeglopen richting de zuivering. De betonnen
bak t.p.v. Aan de Gapert wordt vervolgens door een pomp leeggepompt naar het
rioolstelsel zodat de bak weer klaar is voor de volgende bui.
Het infiltratieriool voor het regenwater is zodanig aangelegd dat deze het water in de
goed doorlatende ondergrond infiltreert. Het water infiltreert dus niet in de slecht
doorlatende bovengrond. Het infiltratieriool heeft dus geen invloed op de
wateroverlast in de kelders c.q. garages.
Het stelsel functioneert zoals het is gepland en waarop het is berekend. Er is niet
fundamenteel afgeweken van het ontwerp.
De gemeente heeft ook de toestroming van het regenwater richting kolken (putten
langs de zijkant van de weg) onlangs gecontroleerd. Hier zijn geen gebreken
geconstateerd.
Tijdens de herfst kan de toestroom van water richting de kolken worden bemoeilijkt
door afgevallen blad. De gemeente voert in de herfst nog veegbeurten uit en als het
meeste blad is gevallen worden de kolken nog eens gereinigd. Hiermee wordt
voorkomen dat kolken verstoppen.
Stankoverlast in de wijk
Na de ingebruikname van het nieuwe stelsel zijn er problemen ontstaan met de
debietbegrenzer. Deze raakte verstopt door Swiffer- en billendoekjes. In de zomer
heeft dit voor behoorlijke stankoverlast gezorgd in de wijk.
De afgelopen tijd heeft men vaak grote gele vrachtwagens en busjes gezien aan de
hoek Koning Lodewijkstraat / aan de Gapert. Deze vrachtwagens waren bezig er voor
te zorgen dat het stelsel leeg kon lopen zodat de debietbegrenzer verwijderd kon
worden. Dit is uiteindelijk gelukt. De begrenzer is verwijderd zodat er geen nieuwe
verstopping meer kan plaatsvinden. Momenteel wordt er naar een alternatieve
begrenzer gezocht die minder storingsgevoelig is. De zuivering is op de hoogte
gesteld van het verwijderen van de begrenzer.
De bewoners worden verzocht geen swiffer- of billendoekjes in de wc door te spoelen.
Deze doekjes horen niet thuis in het riool en zorgen in heel Nederland voor overlast in
de rioolsystemen.
Stankoverlast in de woning
Een aantal bewoners heeft aangegeven stankoverlast te hebben in de woning. Ook
hebben mensen aangegeven dat er bewoners zijn die kosten vergoed hebben
gekregen door de gemeente en andere bewoners niet.
Aan het einde van het project hebben een drietal bewoners zich gemeld met
stankklachten bij de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht voor de riolering.
De gemeente had niet eerder dergelijke problemen ondervonden tijdens
rioolwerkzaamheden en heeft besloten onderzoek te doen of de aanleg van het riool
de oorzaak was van de stankklachten in de woningen. Een onafhankelijk bedrijf heeft
onderzoek gedaan bij een drietal woningen. Hieruit is gebleken dat de stankoverlast in
huis werd veroorzaakt door een slechte of ontbrekende beluchting / ontluchting van
de binnenhuisriolering.
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