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Het riool: meer dan een buis
Het riool zorgt voor droge voeten door de afvoer van regenwater en een schoon milieu door de afvoer van afvalwater.
Het belangrijkste van het rioolstelsel is het voorkomen van
ziekten en epidemieën die ontstaan als vuil water niet afgevoerd
wordt. Met de aanleg van riolering in ons land is de levensverwachting van de bevolking aanzienlijk gestegen!
In Nederland is het rioolstelsel bijna 110.000 kilometer lang.
Ruim 99% van de huishoudens is hierop aangesloten. Het is een
grotendeels verborgen stelsel van buizen, putten en gemalen,
onmisbaar in een dichtbevolkt land.
Klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en nieuwe
wetenschappelijke inzichten zorgen voor een andere manier van
denken over het omgaan met water, ook in de rioleringszorg.
Zo wordt hemelwater steeds meer (tijdelijk) boven de grond
opgevangen in bijvoorbeeld wadi’s. Hierdoor wordt het
onzichtbare rioolstelsel steeds meer een zichtbaar onderdeel
van het (stedelijk) landschap.
Riolering omvat al die voorzieningen die nodig zijn om netjes af
te komen van afvalwater, regenwater en overtollig grondwater.
Alles over het nut en de werking van het riool, voor iedereen op
www.riool.info.
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Tentoonstelling over het riool
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product van RIONED.
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