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Gecontroleerd water op straat oplossing voor toenemende regenval

Dankzij riooloverstorten weinig waterschade
Het afvoeren van rioolwater via riooloverstorten naar sloten en vaarten bij hevige regenbuien
zoals afgelopen nacht is een bewuste keuze en voorkomt schade aan woningen en gebouwen.
Zonder riooloverstorten werkt het riool niet goed en duurt het zo’n 30 keer langer voordat een
stevige bui afgevoerd is. Waar nu - met riooloverstorten - water binnen een uur van de weg kan
worden afgevoerd, zou dat – zonder riooloverstorten – 30 uur in beslag nemen.
Als het veel regent stroomt het riool vol. Daarom is het riool zo ontworpen dat bij hevige regen water
door de overstorten in sloten en vaarten verdwijnt. Hiermee wordt voorkomen dat hulpdiensten niet
meer door kunnen rijden, water huizen binnenloopt of uit het toilet omhoog komt. Door de
klimaatverandering worden de zomerse buien heviger en zijn aanvullende maatregelen nodig. Een
slimme en betaalbare manier is het verder geschikt maken van wegen en groenpartijen om
regenwater tijdelijk op te vangen. Water op straat is dan juist de oplossing in plaats van een probleem.
Gemeenten hebben veel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te beschermen, zoals de bouw
van grote ondergrondse bakken om rioolwater op te vangen en vuil naar de bodem te laten zakken.
Met stoepranden of het verdiepen van wegen kan regenwater probleemloos even wachten op afvoer.
Ook zijn aparte regenwaterriolen aangelegd. Tot nu toe hebben gemeenten in deze maatregelen 5
miljard euro geïnvesteerd. Bewoners en bedrijven betalen dit via de rioolheffing.
Het riool begint bij de huizen en straten en eindigt bij de rioolwaterzuivering. Regenwater moet snel
het riool in kunnen stromen om de wegen begaanbaar te houden en om te voorkomen dat regenwater
gebouwen inloopt. De extra afvoercapaciteit via de zuivering is beperkt vanwege de benodigde tijd
voor het reinigen van het afvalwater. De overstorten werken als een soort ventielen waardoor een
mengsel van regen en afvalwater in open water loopt. Dit kan leiden tot tijdelijke zuurstofafname in het
water. Versterkt door hoge watertemperatuur en beperkte doorstroming, leidt dit soms tot vissterfte.
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Stichting RIONED is het platform voor de rioleringszorg in Nederland, waarin overheden, bedrijven en
onderwijsinstellingen participeren. De belangrijkste taak van RIONED is het beschikbaar stellen van
kennis aan de betrokken partijen. Stichting RIONED doet continu onderzoek naar de meest effectieve
en efficiënte methoden van rioleringsbeheer om Nederland schoon en veilig te houden.
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- Werking gemengd riool met overstort

