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Wie is Frans Franken 

• 65 jaar 

• Opleiding HTS Werktuigbouw 

• Van 1977 tot 1993 gewerkt bij een 
Ingenieursbureau 

• Van 1993 tot 2018 gewerkt bij het Waterschap 
op het gebied van zuivering van Afvalwater 

• Sinds 2018 met pensioen 



Doel van de lezing 

• Toehoorder inwijden in de wereld van 
afvalwater en de relatie met de omgeving 

 

• Toehoorder voorbereiden op een bezoek aan 
een waterzuivering, waar het daadwerkelijke 
zuiveringsproces uitgelegd zal worden 



Onderwerpen 
• Historie zuivering afvalwater 

• Wetgeving 

• Uitleg Riolering 

• Problematiek Overstorten 

• Waterverbruik Huishoudens 

• Ecologische Aspecten 

• Toekomst 

• Kosten 

• Wat kunt u zelf doen 

 

 



Volksgezondheid en (afval)water 

• Enquête British Medical Journal (2006) 

– ’Wat is belangrijkste medische doorbraak sinds 
1840’? 

 

• De gezondheid van mensen is de laatste anderhalve 
eeuw het meest gediend geweest met betere 
hygiëne door de aanleg van riolen en 
drinkwaternetten. 



Pestdokter (vóór 1884) 

Men was er tot ca 1875 van 
overtuigd dat pest en cholera via 
de lucht werden overgedragen 
 
1884  
Ontdekking cholerabacterie en dat 
deze wordt verspreid door besmet 
drinkwater 
 
1894 
Ontdekking pestbacterie en dat 
deze wordt overgebracht door 
vlooien van ratten 



Historisch Perspectief zuivering 

Let op: 
Doel was om afvalwater buiten de stad te brengen (Volksgezondheid),  
niet om te zuiveren (Ecologie) 



Historisch Perspectief 



Wetgeving 

• 1970 
– Wet Verontreiniging oppervlakte water verplicht om 

afvalwater te zuiveren voor lozing op 
oppervlaktewater 

– Waterschappen hebben de wettelijke taak om al het 
afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje 
en toilet wegspoelt te zuiveren . Afvalwater wordt 
opgevangen in de gemeentelijke riolering. Vanaf hier 
wordt het door rioolgemalen via een stelsel van 
persleidingen naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi) getransporteerd.  

 



Riolering gemeentelijke taak 
(maakt onderdeel uit van openbare ruimte) 

 
• Riolering is een wettelijke taak voor de gemeente met 

een aparte heffing (rioolbelasting), die alleen voor 
rioleringszorg mag worden ingezet. 
 
 

• Gemeente is verantwoordelijk om te zorgen voor het 
inzamelen en transporteren van afvalwater, 
hemelwater en overtollig grondwater  
 
 



Principe Riolering (gemengd stelsel) 

Overstort 



Gemengd stelsel (na stortbui) 





Overstorten 
• Gemengd rioolstelsel 

– Huishoudelijk afvalwater en regenwater van straten 
en daken wordt via één leiding ingezameld en naar de 
rioolwaterzuivering (RWZI) afgevoerd; riool-
overstorten treden in werking bij hevige neerslag 

 
• Gescheiden rioolstelsel 

– Huishoudelijk afvalwater wordt via een aparte leiding, 
zonder riooloverstort, ingezameld.  

– Regenwater van straten en daken voert via een andere 
leiding of open goot af naar open water of infiltreert 
in de bodem. 



Hoe overstorten verminderen in 
bestaande gemengde stelsels 

• Vroeger 10x overstorten/jaar; nu is norm 1-2 x 
per jaar 

• Oplossingen 

– Meer pompcapaciteit  

– Meer berging in rioolstelsel 

– Randvoorzieningen zoals BergBezinkbassins 
aanleggen 

• Bij nieuwbouw of herinrichting openbare 
ruimte wordt gekozen voor gescheiden stelsel. 



Rioolstelsel Molenhoek (gemengd) 

De Hoef (gescheiden) 



Waterverbruik Huishoudens 
[liter/persoon per dag] 



Ecologie 



Van Volksgezondheid naar Ecologie 
• Zuurstofloosheid van oppervlaktewater door 

lozing afvalwater is opgelost met de bouw van 
zuiveringen. 

• Toch nog waterkwaliteitsproblemen in stagnante 
(stilstaande) wateren door eutrofiering 
(vermesting). 

• Stikstof en fosfaat zijn meststoffen, waardoor 
algengroei ontstaat. 

• Algengroei zorgt voor troebel water, waardoor 
het  bijv. roofvissen (snoek) geen prooi kunnen 
vangen en het biologisch evenwicht verstoord 
wordt. 



Maatregelen waterkwaliteit 
Eutrofiering 

• Wetgeving 

– Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater stelt eisen aan 
effluenten van rwzi’s op gebied van stikstof en fosfaat 

– Uiterlijk in 2005 in werking 

• Bronmaatregelen 

– Fosfaatvrije wasmiddelen 

• End of pipe maatregelen 

– Aanpassing rwzi’s om meer fosfaat en stikstof uit het 
afvalwater te halen 



Europese Regelgeving (2015-2027) 

• Europese Kaderrichtlijn water 

– Terug naar de waterkwaliteit van 1900 vóór de 
industrialisatie 

 

– Eisen op gebied chemische, biologische en 
morfologische kwaliteit 

 

– Combinatie van bronmaatregelen en end of pipe 
oplossingen 



Duurzaamheid 

• Energieopwekking 

 

• Grondstoffen terugwinning 

 

• Medicijnresten & hormoonverstorende stoffen 

 

• Microverontreinigingen zoals micro- en 
nanoplastics 



Klimaatverandering 

• Neerslagpatroon wijzigt  

– Langduriger droogte 

– Hevigere neerslag 

 

• Beide effecten noodzaken om 

– Regenwater af te koppelen van de riolering 

– Regenwater vast te houden in het gebied 

 

 



Kosten Zuivering Afvalwater 

• Zuiveringsheffing ca € 5 per maand per 
persoon 

 

Kosten voor het zuiveren van afvalwater nemen 
toe, maar zijn lager dan de maandelijkse kosten 
voor energie, telefonie/tv/internet 



Eigen gedrag  
(wat hoort niet in riool) 

• Chemicaliën (olie, verf, bestrijdingsmiddelen) 

• Geneesmiddelen 

• Kattenbakkorrels 

• Bakvetten/ bakolie 

• Verbandmateriaal (baby- en incontinentieluiers, 

maandverband) 

• Doekjes (niet afbreekbaar) voor reiniging 



Eigen gedrag 
(Verminderen hoeveelheid regenwater naar riool)  

• Bij verbouwing “groen”dak overwegen; houdt 
regenwater langer vast. 

 

• Bij verbouwing dakoppervlak afkoppelen en in 
bodem opslaan/infiltreren 

 

• Verharding afkoppelen en in bodem 
opslaan/infiltreren 



Bezoek aan RWZI Den Bosch 

• Wordt ingepland zodra het project is 
opgeleverd (2020) 

 



Vragen?  

 



Reserveinformatie (behoort niet tot 
lezing  

 



Manieren om water op te vangen 

• Wadi 

• Sedum mat 

• Infiltratiekrat 

• Drainage sleuven 

• Beplanting! 

 



Wadi 

Bufferings- en infiltratievoorziening. 
 
 
 
 
 



infiltratiekratten 

 



Sedum dak 


