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binnenwerkblad 7: waterafvoer en verwerking van afvalwater 2

Niet alleen producten die de scholen aan het (afval)water toevoegen, zorgen voor vervuiling van het oppervlaktewater. Ook de manier waarop vervuild water en regenwater 
worden afgevoerd, beïnvloedt de waterkwaliteit. 

Doel van het onderzoek

Tijdens dit onderzoek  ga je na hoe het afvalwater van de school en de gemeente wordt afgevoerd. Je onderzoekt ook hoe het  vuile afvalwater wordt gezuiverd.

Wat moet je weten voordat je begint?
                   
Waterafvoer 

Vuil afvalwater verlaat de school en wordt opgevangen en verzameld in een rioleringsstelsel.  Dit stelsel kan een gemengd of een gescheiden rioleringsstelsel zijn: 

Verbeterd gescheiden rioolstelsel
Gemengd rioleringsstelsel: Afvalwater 
en regenwater worden via dezelfde rioolbuis 
afgevoerd. Bij hevige regenval kan de riool 
de aanvoer van regenwater niet verwerken. 
Het teveel (= regenwater vermengd met 
afvalwater) gaat dan via een ‘overstort’ 
ongezuiverd de waterloop in. 

Gescheiden rioleringsstelsel: Om boven-staande problemen te voorkomen, wordt op meer en meer plaatsen gebruikgemaakt van gescheiden stelsels. 
Het afvalwater en het regenwater (van daken en straten) worden door twee aparte rioolbuizen afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer 
(RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt droogweerafvoer (DWA) genoemd. Zo komt geen ongezuiverd afvalwater meer in de waterloop terecht.
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Zuivering van het water 

Via een collector gaat het rioolwater verder naar een waterloop of naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar het vuile water gezuiverd wordt.
Bij een gemengd rioleringsstelsel wordt veel schoon water (meer dan 90% van de jaarlijkse neerslag) naar de RWZI afgevoerd, waardoor de zuivering meer wordt belast 
dan noodzakelijk. Een bijkomend probleem is dat de RWZI het best werkt met voldoende vuil afvalwater. Regenwater verdunt het afvalwater zodat het zuiveringsproces 
minder effi ciënt is! 

Werkwijze

Neem de waterafvoer eens onder de loep! 

Op school
Stap naar de technische ploeg van je school en 
vraag hoe het water afgevoerd wordt: 
Worden zuiver regenwater en afvalwater samen 
afgevoerd? ......................................................... 
Wordt regenwater apart opgevangen?
..........................................................................
Wordt regenwater gebruikt op school?    JA / NEE
Zo ja, waarvoor? ................................................. 
Wat kan er verbeterd worden? 
........................................................................

In de gemeente
Zoek het telefoonnummer van de Dienst Openbare Werken of de Technische Dienst van de gemeente van jouw school. 
Telefoonnummer: .........................................................................................................................................................................

Bel ze op en zoek een antwoord op de volgende vragen: 

Zijn de rioleringen in de gemeente overwegend gescheiden of gemengd? .......................................................................................

Hoe oud is de riolering? ...............................................................................................................................................................

In welke staat bevindt de riolering zich? Zijn er soms lekken en/of verzakkingen?  ...........................................................................

Zijn er plannen om het lokale rioleringstelsel aan te passen tot een gescheiden stelsel? ...................................................................

Zo nee, waarom niet? ..................................................................................................................................................................

Overstort
Wat is een overstort? 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Vraag de Dienst Openbare werken of de Technische Dienst van de gemeente ook antwoord op de volgende vragen: 
Waar zijn er overstorten aanwezig in de buurt? .............................................................................................................................
In welke waterloop komen ze uit? ................................................................................................................................................
Hoe vaak treden ze in werking? ....................................................................................................................................................
Denk je dat dit invloed heeft op de waterkwaliteit van deze waterloop? ...........................................................................................
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En wat met het vuile afvalwater?

Surf naar de website van Aquafi n, www.aquafi n.be. Daar vind je onder ‘infrastructuur en milieu - overzicht infrastructuur’ een overzichtskaart van de rivierbekkens in Vlaan-
deren. Klik het bekken van je school aan en je vindt een kaart  met alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in het bekken. Beantwoord aan de hand daarvan de volgende vragen:

Wat zijn de nadelen van de huidige methode voor waterafvoer in de gemeente? .......................................................................................
Denk eens na wat jij de gemeente zou aanraden om de situatie te verbeteren ..........................................................................................

WEETJE! Het principe van een overstort 

zit ook in ons dagelijkse leven: de overloop 

van een bad of een wastafel, ook in de klas, 

heeft dezelfde basiswerking. 

Teveel aan water gaat simpelweg via een 

andere uitlaat naar buiten. 

BESLUIT:
Door afvoer van regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel, wordt het zuivere regenwater binnen de school 
gehouden. Het regenwater kan gebruikt worden om een regenwaterput te vullen (voor de schoonmaak, de WC’s), om een 
poel te bevoorraden, …

Wordt het gezuiverd in een RWZI:  Welke RWZI ? ...........................................................................................................................................  
 Welke capaciteit heeft de RWZI? .................................................................................................................
 Sinds wanneer is ze in werking? .................................................................................................................  
 In welke waterloop wordt het water na zuivering geloosd?  ..........................................................................  
 Waar bevindt die waterloop zich in het bekken van jouw school? Zoek dit op een kaart.
Wordt het in de school zelf gezuiverd?  
Hoe gebeurt dit? ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................
Vraag iemand van de technische ploeg om de werking van het zuiveringssysteem toe te lichten!
Is dit water drinkbaar na zuivering?  ................................................................................................................................................................

Het wordt niet gezuiverd, het gaat rechtstreeks naar de waterloop:  Welke waterloop? ..........................................................................................
   Vraag dit na bij de milieuambtenaar van de gemeente.
   Waar bevindt die waterloop zich in het bekken van jouw school? 
   Zoek dit op een kaart. 

Wordt het afvalwater 
van de school

gezuiverd?

������

NEE

JA
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Heeft het afvalwater van de school invloed op de waterkwaliteit van de 
waterloop waarin het terecht komt? 
De zuivering van afvalwater verbetert door gescheiden afvoer van 
regenwater. Hoe kan jij op school daaraan bijdragen?

BESLUIT:
Door de uitstroom van water uit de school tegen te houden, ver-
minder je problemen in de omgeving waarin de uitstroom terecht 
komt. Dit kan ook op school: gebruik van regenwater, gescheiden 
afvoer van regenwater en afvalwater, zuivering van vuil afvalwater, 
duurzaam productgebruik, … 


