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Bijlage 4: Waterafvoer 2

Rioleringsstelsel

Gemengde rioleringsstelsels

Als er sprake is van een gemengd stelsel, worden zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem 
afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een nadeel van dit systeem is dat er veel relatief 
schoon water (meer dan 90% van de jaarlijkse neerslag) naar de zuivering wordt afgevoerd, waardoor de 
zuivering meer wordt belast dan noodzakelijk. Omdat rioleringsstelsels uit kostenoogpunt meestal niet worden 
ontworpen op de maximaal te verwerken afvoer, maar op een waarde iets daaronder, kan het voorkomen dat 
het systeem al het afvalwater en regenwater niet kan verwerken. Om dat te kunnen oplossen zijn er in een 
gemengd stelsel overstorten aangebracht, die het (gemengde) rioolwater ongezuiverd kunnen lozen op het 
oppervlaktewater. Een gevolg hiervan is dat bij grote hoeveelheden neerslag het oppervlaktewater ernstig 
vervuild kan worden. Om dit deels te kunnen opvangen worden verbeterde gemengde stelsels toegepast. 
Tussen de riolering en de overstort naar het 
oppervlaktewater worden dan bergbezinkbassins 
aangebracht, grote betonnen bakken die 
enerzijds het rioolwater tijdelijk kunnen opslaan 
en anderzijds een zuiverende werking hebben. 
De zuiverende werking is een gevolg van het 
nagenoeg stilstaan van het water in het bassin. 
Hierdoor zinken de afvalstoffen naar de bodem. 
Maar ook bergbezinkbassins kunnen vol raken, 
waarna bij een grote hoeveelheid neerslag 
alsnog vervuild water wordt geloosd.

Gescheiden rioleringsstelsels

Om bovenstaande problemen op te vangen wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van gescheiden 
stelsels. Het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) worden in feite geheel door twee aparte 
stelsels afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer (RWA) genoemd en dat voor 
het afvalwater wordt meestal droogweerafvoer (DWA) genoemd. Regenwaterafvoer wordt soms ook wel 
aangeduid als hemelwaterafvoer (HWA). De droogweerafvoer leidt naar de afvalwaterzuivering. Omdat er 
geen sprake is van extreme pieken en dalen in de afvoer zijn overstorten hier niet nodig. Het regenwater 
wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd.
Een nadeel van het vrijwel direct lozen op het oppervlaktewater is dat er vervuiling mee kan komen. Met 
name aan het begin van een bui wordt veel vuil van de straten in de regenwaterafvoer (en daardoor 
in het oppervlaktewater) gespoeld (fi rst fl ush). Om dat te voorkomen wordt op sommige plaatsen de 
regenwaterafvoer toch aangesloten op de droogweerafvoer. Met behulp van een speciale klep wordt dan 
het regenwater dat aan het begin van een bui het systeem instroomt, afgeleid naar de zuivering, waardoor 
de meeste vervuiling eruit wordt gefi lterd en er alleen nog relatief schoon regenwater direct op het 
oppervlaktewater wordt geloosd. Een dergelijk stelsel heet een verbeterd gescheiden stelsel. Met dit stelsel 
wordt nog steeds veel neerslag naar de zuivering afgevoerd (meer dan 70% van de jaarlijkse neerslag). 
Voordeel van dit systeem is ook dat bij grote buien de piek van de afvoer niet in het droogweersysteem 
terecht komt waardoor de piekbelasting van de rioolwaterzuivering aanzienlijk lager wordt.
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Verbeterd gescheiden rioolstelselGescheiden rioolstelsel

Overstort

Een overstort dient om het teveel aan rioolwater van een gemengd rioolstelsel af te voeren naar opper-
vlaktewater.

Techniek

In tijden van hevige of langdurige regenval vult een gemengd rioolstelsel of hemelwaterriool zich met 
het gevallen regenwater. Als het rioolgemaal de hoeveelheid gevallen regen niet kan verwerken, dus als 
de afvoer kleiner is dan het aanbod, dan moet het water op een andere manier afgevoerd worden om 
wateroverlast (water op straat) te voorkomen. Via een overstortput wordt het teveel aan water dan op 
het oppervlaktewater geloosd.

Samenstelling overstortwater

Overstortwater dat vanuit een gemengd rioolstelsel geloosd wordt bevat onder andere menselijke 
uitwerpselen, urine, wc-papier, wasmiddelen en andere stoffen die in huishoudens en industrie 
gebruikt worden. Hoewel ze niet in de riolering thuishoort komen ook maandverband, inlegkruisjes, 
condooms en andere soortgelijke zaken voor in het overstortwater. Met name deze zaken zijn voor veel 
mensen aanstootgevend en een belangrijke reden waarom mensen een overstort in hun omgeving niet willen 
accepteren. Uiteraard gaat een rioolwateroverstort ook gepaard met stank, het water heeft overduidelijk 
een riool-lucht. Aangezien een overstort normaal gesproken alleen in werking treedt tijdens regenbuien is 
de overlast die deze stank veroorzaakt meestal vrij beperkt (de lucht wordt neergeslagen door de regen en 
verwaait door de wind en zijn er weinig mensen buiten tijdens regenbuien).
Overigens is ongeveer 98% van het overstortwater regenwater.

Maatregelen

De beheerders van rioolstelsels, veelal gemeenten, moeten voor de overstorten op grond van de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren een vergunning aanvragen en aan een aantal eisen voldoen. De 
belangrijkste eis is vastgelegd in de basisinspanningen. Hierin staat dat de maximale vuiluitworp niet 
groter mag zijn dan een zogenaamd referentiestelsel. Dit is een verbeterd gescheiden rioolstelsel met 
een zelfde aangesloten oppervlakte en aanbod aan afvalwater. Voor veel gemeenten betekent dit dat 
men voorzieningen moet treffen om de vuiluitworp te beperken. De maatregelen zijn te verdelen in twee 
categorieën:
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• De bouw van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins, bergingsbassins- en riolen en de   
 aanpassing van de capaciteit van de rioolgemalen en/of de rioolwaterzuiveringsinstallatie
• Het afkoppelen van regenwater waardoor er minder regenwater in het gemengde stelsel terecht komt.   
 Het water moet dan naar oppervlaktewater afgevoerd worden of via een infiltratie in het grondwater.

Noodzaak

Een riooloverstort is hoe dan ook slecht voor het ontvangende oppervlaktewater. Hoewel veel mensen, 
milieuorganisaties en overheidsinstanties zich sterk maken om overstorten uit te bannen, is dit een vrijwel 
onhaalbaar doel. Eeuwenlang was het gewoon dat regenwater met het afvalwater afgevoerd werd. Het is zeer 
arbeidsintensief en duur om de bestaande rioolsystemen te scheiden. Een overstort simpelweg dichtmetselen 
betekent dat bij hevige regenval water op straat blijft staan of in laag gelegen gebieden vanuit de riolering op 
straat stroomt. Dat levert niet alleen overlast op maar ook gevaar voor de volksgezondheid en kans op letsel 
of verdrinking als putdeksels door het stromende water uit hun sponning gedrukt worden.


