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‘Het goed functioneren van ons rioleringsstelsel komt door

afkoppelen van het hemelwater in gedrang, er ontstaan

stankklachten en wateroverlast. Elke gemeente is bezig met

afkoppelen, want het is ‘in’. We staan aan de vooravond van

een nieuw rioleringsstelsel. Maar er ontstaat wel een tussen-

fase die wellicht meerdere generaties gaat duren. Want we

kunnen niet vandaag of morgen zeggen dat we van het ge-

mengde rioolstelsel volgend jaar een gescheiden rioolstelsel

maken’, stelt John Evers van adviesbureau Kragten tijdens de

Rioned-afkoppeldag.

Een hele lange periode worden gescheiden en niet-geschei-

den riolering door elkaar heen toegepast. Afkoppelen kan

soms heel eenvoudig: de hemelwaterafvoerleiding aan de

voorgevel van een woning wordt losgekoppeld van de rio-

lering in de grond en tot boven het maaiveld ingekort en

voorzien van een bochtstuk boven een molgootje. In het

molgootje stroomt het hemelwater naar de weg, waarin

een infiltratieriool is gelegd. Maar er zijn veel meer opties,

zoals de inrichting van wadi’s in een woonwijk.

ONT- EN BELUCHTING

‘Als je vraagt waarom we het hemelwater afkoppelen van

het rioolsysteem, worden vele voordelen genoemd, doch

het economische voordeel (minder bergen, minder water

transporteren en minder zuiveren) en het duurzaam om-

gaan met hemelwater zijn het meest doorslaggevend’, weet

Evers. Maar, zo waarschuwt hij, er liggen gevaren op de loer.

Met een animatie, gebaseerd op de natuurkundewet van

communicerende vaten, toont Evers aan wat er fout gaat als

binnenrioleringen van woningen, aangesloten op het open-

bare straatriool, geen (goedfunctionerende) ontspannings-

voorzieningen hebben. De animatie toont dat communice-

rende vaten alleen functioneren als aan beide kanten een at-

mosferische of gelijke druk heerst. Dit voorbeeld speelt ook

in elke straat bij elke woning en maakt duidelijk wat fout kan

gaan bij afkoppeling van hemelwater. Wanneer bij een wo-

ning de ontluchting niet goed functioneert, kan de riolering

in de straat ook niet goed functioneren.

Evers gaat ervan uit dat bij oudere woningen de hemelwa-
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hemelwaterafvoer Stankklachten en wateroverlast

Gemeenten niet vrijuit na
afkoppelen hemelwater 

‘Jullie zijn eerder deze dag redelijk enthousiast geworden over het af-
koppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel. Ik ga dat nu
een beetje temperen’, zei ir. John Evers van adviesbureau Kragten tij-
dens de Rioned-afkoppeldag eind september in Ede. Hij stelde zijn toe-
hoorders – een beetje provocerend, maar wel degelijk bewust – de
vraag: ‘Afkoppelen, weet u het zeker?’ Waarom stelde hij deze vraag? 

Afkoppelen kan soms heel eenvoudig: het hemelwater stroomt in een molgootje naar de

weg waarin een infiltratieriool is gelegd.
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terafvoeren aan de voor- en achtergevel, aangesloten op

de grondleiding van de binnenriolering, in de praktijk een

ontluchtingsfunctie hebben, naast die van de ontspannings-

leiding van de binnenriolering. De ontspanningsleiding van

de binnenriolering blijkt vaak volgens oude voorschriften

met een (te) kleine diameter te zijn aangelegd (< 75 mm).

Worden de twee hemelwaterafvoeren van de grondleiding

afgekoppeld, dan resteert nog maar één van de drie ont-

luchtingsmogelijkheden; de ontspanningsleiding. Als het

straatriool zich door een regenbui vult – de straatkolken

staan immers (nog) op dat riool aangesloten – kan ter

plaatse de soms grote hoeveelheden lucht alleen nog maar

ontsnappen via de veelal te dun uitgevoerde ontspannings-

leiding.

ONTLASTPUTTEN

Soms moet zoveel lucht ontsnappen dat een te grote weer-

stand in de ontspanningsleiding wordt ondervonden, waar-

door rioollucht door het waterslot van stankafsluiters van

lozingstoestellen heen wordt gedrukt. Dat zijn dan meestal

de lozingstoestellen op de begane grond, zoals het handen-

wasbakje of de closetpot. Die situatie zou zich ook hebben

kunnen voordoen als in de aansluiting van de hemelwateraf-

voeren op de grondleiding een ontlastput was opgenomen,

want die hebben een stankafsluiter.
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Wadi in woonwijk Kobus in de gemeente Aalten. 

ontlastput

hemelwaterafvoer

huisaansluitleiding

ontspanningsleiding

riool

lucht

Aansluiting woonhuis op gemend rioolstelsel.
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Ontlastputten voorkomen dat bij stagnatie of verstopping in

de buitenriolering-huisaansluitleiding voor de gecombineer-

de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, he-

melwater via lozingstoestellen in de woning stroomt. Het

hemelwater stroomt dan uit het rooster van de ontlastput

over het maaiveld. Ondanks het bouwvoorschrift daartoe

(in 1992 door aansturing van NEN 3215) ontbreken de ont-

lastputten veelal.

Evers vroeg de 260 toehoorders, meest gemeenteambtena-

ren, wie bekend is met de ontlastput. Slechts twee staken

een hand op! Evers noemt de ontlastput een prachtige

voorziening om wateroverlast in woningen en gebouwen te

voorkomen, maar een slechte om ontluchting, in bestaande

en te veranderen situaties, van het straatriool te garanderen.

Hij wees op de aangepaste ontlastput die een stankafsluiter

onder het overstortrooster heeft, en die beluchting via de

hemelwaterafvoer mogelijk maakt.

Hier moet worden aangetekend dat gootuitlopen en dakaf-

voeren geen hinder mogen veroorzaken door deze te dicht

bij voorzieningen te plaatsen voor de ventilatietoevoer van

woningen en gebouwen. Voor de plaats van de gootuitloop

en de dakafvoer gelden dan dezelfde voorschriften als die

voor de dakuitmonding van de ontspanningsleiding.

VERSCHILLENDE RIOOLSTELSELS

In de praktijk van de afkoppeling leggen gemeenten, binnen

een rioleringsgebied, in nieuwbouwwijken een gescheiden

rioolstelsel aan. In bestaande gebieden wordt het gemengd

rioolstelsel vaak omgebouwd tot een gescheiden stelsel. De-

ze bestaat uit een DWA-riool (droogweerafvoer = huishou-

delijkafvalwater) en een HWA-riool (hemelwaterafvoer) of

IT-riool (infiltratie van hemelwater).

Het gescheiden stelsel van een nieuwbouwwijk wordt aan-

gesloten op een bestaand stelsel buiten die wijk. Is dat even-

eens een gescheiden stelsel, dan zijn er geen problemen met

stankoverlast te verwachten: DWA sluit aan op DWA en HWA

op HWA. In het HWA-riool kunnen echter wel ontluchtings-

problemen optreden als standaard ontlastputten met water-

slot worden toegepast of als in een straat geen aansluitingen

van woningen zijn. 

‘In die situatie kun je uit de op het HWA-riool aangesloten

straatkolken de stankschermen verwijderen’, oppert Evers,

zodat daaruit lucht kan ontsnappen. ‘Als een gescheiden ri-

oolstelsel op een gemengd stelsel wordt aangesloten kan,

via de DWA-huisaansluitleiding van het gescheiden stelsel, in

woningen stank- en wateroverlast optreden. Die overlast

ontstaat door het doorbreken van het waterslot in stankaf-
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Werking aangepaste ontlastput.
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sluiters en/of sifons van lozingstoestellen en overlopen van

lozingstoestellen op de begane grond of lager.’

Dit gebeurt als het gemengde stelsel zich snel vult met he-

melwater en lucht een uitweg zoekt via het aangesloten

DWA-riool van het gescheiden stelsel. In het HWA-riool kun-

nen ontluchtingsproblemen ontstaan als in de aansluitingen

van de hemelwaterafvoeren van woningen en gebouwen

stankafsluiters of ontlastputten (met stankafsluiters) zijn op-

genomen.

PLAATS VAN AFKOPPELEN

Het allergrootste probleem echter, ontstaat volgens Evers

als niet op de juiste plaats wordt afgekoppeld. Dat gebeurt

in de praktijk bijvoorbeeld als centraal in een wijk een straat

wordt afgekoppeld, terwijl bovenstrooms een gemengd ri-

oolstelsel blijft aangesloten. Op het afgekoppelde deel zijn

dan alleen de DWA van woningen aangesloten en boven-

strooms dat deel van de DWA en HWA van het bestaande

gemengde stelsel. Het hemelwater van de afgekoppelde wo-

ningen voert af naar een IT-riool.

Daarmee is niet veel aan de hand. Maar met het afgekoppel-

de deel speelt het volgende probleem. Op het moment dat

het gaat regenen, komt er via het bovenstrooms gemengde

stelsel grote hoeveelheden gemengd water in het afgekop-

pelde deel, waarvan het grootste deel hemelwater is. Uit het

afgekoppelde deel moet lucht ontsnappen en dat kan dan

alleen maar via de DWA-aansluitingen van de woningen. Er is

geen andere optie.

‘Het afkoppelen moet daarom starten in het bovenstrooms

gedeelte van het rioleringsgebied. Niet in het midden en ze-

ker niet aan het eind’, zegt Evers. ‘Maar in de praktijk gaat

het als volgt: er wordt een straat gereconstrueerd en binnen

de gemeente wordt gezegd dat gelijktijdig kan worden afge-

koppeld, zodat er twee vliegen in een klap worden geslagen.

Dat gebeurt overal in Nederland, er wordt niet nagedacht

op welke plek binnen de gemeente kan worden afgekop-

peld.’

GEMEENTE VERANTWOORDELIJK

‘De regelgeving voorziet niet in een interactie tussen buiten- en

binnenriolering met betrekking tot be- en ontluchting’, stelt

Evers. Module B2600 van de Leidraad Riolering van de stichting

Rioned geeft wel wat handvatten voor oplossingen om proble-

men door een slechte be- en ontluchting te voorkomen.

Rioned heeft het ontbreken van regelgeving aangekaart bij

het ministerie van Vrom en de VNG (Vereniging van Neder-

landse Gemeenten). Vrom en VNG hebben aangegeven dat

de gemeente verantwoordelijk is voor het be- en ontluch-

ten van hun eigen riool.

Evers concludeert daaruit dat de eigenaar van de woning niet

aansprakelijk is als de be- en ontluchting van de buitenriole-

ring via de binnenriolering van de woning niet functioneert.

De gemeente is daarentegen wel aansprakelijk wanneer, na af-

koppelen van hemelwater, overlast ontstaat. Ook binnenshuis.
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Uniek rioolstelsel
In Nederland ligt in de straat een bijzonder rioleringssys-

teem: het stinkt niet. De ontluchting van het hoofdriool

heeft plaats via de hemelwaterafvoeren en de standleidin-

gen van de binnenriolering. In Duitsland hebben de dek-

sels van de inspectieputten van het hoofdriool openingen.

Hierdoor stinkt het op straat overal een klein beetje en na

een regenbui nog wat meer. In Nederland is de ontluchting

van het openbaar riool afhankelijk van een goed uitge-

voerde binnenriolering en in Duitsland is die ontluchting

volledig onafhankelijk van de binnenriolering. Het Neder-

landse systeem is uniek in Europa, dat van Duitsland niet.

Landen als Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Griekenland

en (een deel) van Italië hebben allemaal een open sys-

teem.

VV11 668-671  13-11-2009  10:53  Pagina 671


