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Met Riosonic® is het mogelijk om snel en goedkoop van elk
lozingstoestel, regenpijp, schrobputje of kolk in en om de
woning of op straat, te bepalen op welke leiding in de straat
deze is aangesloten.
WAT IS RIOSONIC?

HOE WERKT RIOSONIC?

WAAROM RIOSONIC?

Riosonic® is een apparaat waarmee
snel en goedkoop kan worden
vastgesteld of afvalwater en regenwater
op het juiste riool zijn aangesloten.

In de nabijheid van een woning wordt
de zender van Riosonic® in het
straatriool gebracht. In en aan het huis
wordt een ontvanger tegen de
lozingstoestellen gehouden. Het
ontvangen signaal geeft aan op welk
riool het toestel is aangesloten.

Gemeenten en Waterschappen hebben
op basis van de Europese Kaderrichtlijn
Water de zorg voor schoon
oppervlaktewater. Riosonic® is een van
de beste hulpmiddelen om dit doel te
realiseren.

RIOSONIC® INSPECTIE GEMEENTE HENGELO

SUBSIDIEAANVRAAG KRW

Begin 2010 zijn wij in Hengelo met een grootschalige inspectie
gestart. Gemeente Hengelo wil in de wijk Groot Driene de foutieve
aansluitingen in kaart gaan brengen. Het betreft ruim 3000 woningen.

Voor de uitvoering van een proef
project in de gemeente Wijdemeren,
samen met Waternet, STOWA en
Ingenieursbureau Moons B.V., is een
subsidie aangevraagd. Doel van het
project is het onderzoeken van de
toepasbaarheid van Riosonic® en het
effect van het afkoppelen op de
kwaliteit van het oppervlakte water.

In deze wijk ligt een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt
geloosd op de Swafert-vijver, het afvalwater gaat direct naar de
zuivering. Uitonderzoek blijkt dat het regenwater verontreinigd is met
afvalwater en voor vervuiling van de Swafert-vijver zorgt.

Bij het project zijn 4000 woningen
betrokken. Het oppervlaktewater wordt
vooraf en achteraf bemonsterd.
Foutieve aansluitingen zullen worden
hersteld. Het project moet leiden
inzicht in een effectieve communicatie
met de bewoners, verdere
ontwikkeling van Riosonic® en
richtlijnen voor verbetering
waterkwaliteit. Stichting Rioned zorgt
voor verspreiding van de opgedane
kennis.

RIOSONIC® OPGENOMEN
IN CURSUSPROGRAMMA
In België wordt van inspecteurs van
intercommunalen verwacht dat ze
van een woning kunnen aangeven
of alles in orde is. Onderdeel
hiervan is de aansluiting van
leidingen op het riool.
Om de inspecties goed te kunnen
uitvoeren krijgen deze inspecteurs
opleiding in het gebruik van
Riosonic® waarna achteraf door de
minister een diploma wordt
uitgereikt.

LAATSTE NIEUWS
•

•

Op dit moment wordt gewerkt aan een speciaal voor
Riosonic® ontwikkelde RS-Recorder waarmee eenvoudig kan
worden afgelezen wat het resultaat van een meting is. Dit
resultaat wordt in de toekomst direct weggeschreven naar een
online database zodat u als klant direct kunt zien wat de
bevindingen zijn.
Via onze website www.riosonic.nl kunt u gratis een
uitnodiging aanvragen voor het Nationaal Congres Riolering
op 7, 8 en 9 juni. U kunt ons vinden op stand nr. 308.
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