
Het belang van een rioleringssysteem en 
zuivering van het afvalwater 

 
Open riolen zijn riolen die in rechtstreeks contact staan met de buitenlucht. Ze zijn op 
afstand te ruiken en zijn daarmee een bron ergernis brengen gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Als mensen geen toegang hebben tot adequate sanitaire 
voorzieningen en wanneer afvalwater niet goed wordt afgevoerd, kan dit gevaren 
voor de volksgezondheid opleveren. Ziektes als diarree, dysenterie, difterie, cholera, 
geelzucht (hepatitis) kunnen zich dan gemakkelijker verspreiden. 

Om op een goede manier van afvalwater af te komen, hebben de meer ontwikkelde 
landen een stelsel van rioolbuizen aangelegd. De eerste grote stad waar dit werd 
gedaan was Londen. Joseph Bazalgette was de hoofdingenieur van dit gigantische 
project. Vanaf 1859 werd het systeem met een lengte van ruim 22.000 kilometer 
aangelegd.  

De grootschalige aanleg van riolering is echter nog steeds een betrekkelijk nieuw 
verschijnsel. Tot de jaren 30 deed men in de meeste Nederlandse steden zijn 
behoefte in een emmer. De emmers (poepemmers en beertonnen) werden 
opgehaald, geleegd (meestal in de plaatselijke rivier) en gespoeld. In steden diende 
de gracht als open riool. Met de aansluiting op een gesloten riolering kwam hieraan 
een einde. 

  

De gang ‘Het Klooster’, in 1810 in Amsterdam. De open goot in het midden diende voor de afvoer van regen- en 
afvalwater. Het is duidelijk dat met deze constructie het afvalwater niet snel kon worden afgevoerd. 
 



 

De openbare wateren waren van groot belang voor het dagelijkse leven van onze voorouders. Zij beschikten 
amper of niet over een eigen watervoorziening in de vorm van bijvoorbeeld een privé-put. Allerlei watertjes 
voorzagen in de behoefte van drinkwater, maar dienden tegelijkertijd ook als spoelwater en openbaar riool. Het 
was een situatie die vanuit hedendaags hygiënisch oogpunt, een ernstige bedreiging vormde voor de 
volksgezondheid. Eeuwenlang lagen langs kanalen en grachten steigertjes, die dienst deden bij het spoelen van 
de was, zoals op deze prent. Dit was een wasplaats aan de Singel tussen de Weerdpoort en de Catharijnepoort 
te Utrecht.  

Riolen verzamelen het afvalwater uit de huizen en stromen samen door steeds 
dikkere buizen. Het hoofdriool loost uiteindelijk het afvalwater op een plaats waar 
men er in de stad van herkomst zelf geen last van heeft. Tot ver in de 20e eeuw 
kwam ook in Nederland al het afvalwater rechtstreeks in het oppervlaktewater 
terecht. In diverse Europese landen gebeurt dat nog steeds 

In het jaar 2000 hebben de Verenigde Naties de Millenniumdoelstellingen 
ondertekend. Onder doelstelling 7 staat dat in 2015 het aantal mensen zonder 
duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitair, gehalveerd moet zijn. 
Toenmalig prins Willem-Alexander zette zich als voorzitter van de Adviesgroep Water 
en Sanitaire Voorzieningen sterk in voor deze doelstelling betreffende water, 
sanitatie en hygiëne (WaSH).  

Het water dat door een riool stroomt is vervuild. Als dit direct in het oppervlakte water 
terecht komt, heeft dit de volgende gevolgen:  

 Het biologisch afval heeft veel zuurstof nodig om te verteren. 
 Het biologisch proces stinkt. 
 Er vindt vergroting van de voedselrijkdom (eutrofiëring) plaats. 
 Omdat er zoveel rioolwater is, heeft het oppervlaktewater niet voldoende 

capaciteit om dit te verwerken; al het zuurstof wordt opgebruikt en er vinden 
daarna anaerobe processen plaats. 

 Open riolen zijn een van de bronnen bij de verspreiding van allerlei ziekten, 
waaronder cholera. 



 Door het doodgaan van organismen verdwijnen er schakels in het 
ecosysteem. Hierdoor wordt het ecosysteem aangetast. 

Er zijn een aantal manieren om rioolwater te verwerken. Op grote schaal zuivert men 
het rioolwater in een rioolwaterzuiveringsinrichting of "RWZI". De meest eenvoudige 
vorm is de toepassing van een z.g. septic tank, met een z.g. helofytenfilter. Een 
helofytenfilter bestaat uit een bak gevuld met filterzand, waarin waterplanten (zoals 
riet) worden geplant. De meest gebruikte techniek voor het zuiveren van rioolwater in 
Nederland bestaat uit een bezinktank, een oxydatiebed gevold door een 
nabezinktank. Daarnaast worden er steeds vaker nieuwere technieken toegepast. 

(bron Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


