
www.vmm.be mei 2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

FICHE – WATEROVERLAST DOOR OVERDRUK OP DE RIOLERING
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 WAT? 
Als een hevige regenbui overdruk op het rioleringsstelsel van de woning veroorzaakt en dat aanleiding geeft 
tot wateroverlast in of rond de woning, spreken we van een terugstuwing vanuit de riolering. Daardoor kan er 
afvalwater terugstromen naar toiletten, vloerputjes, roostergoten, inspectieputten, verzamelputten, 
uitgietbakken en aansluitpunten voor de wasmachine, uit de overdrukbeveiliging van de CV-ketel, de 
warmwaterboiler en de waterverzachter of zelfs naar het maaiveld. 

2 OORZAAK 
• In Vlaanderen zijn er zowel gemengde als gescheiden rioleringen.
• Gemengde rioleringen leiden regen- en afvalwater samen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij

hevige neerslag kan de riolering het water niet verwerken en wordt het teveel in een nabijgelegen
waterloop geloosd. Soms komt het gemengde water via de rioleringsputten en straatkolken op straat
terecht of stroomt het via de huisaansluiting terug naar de riolering van de woning. Vanuit de
woningriolering kan het in de regenwaterput of naar het oppervlak stromen of via de WC, vloerputjes
en andere de woning zelf onder water zetten. Dat doet zich vooral voor als de woning aangesloten is
op een lager gelegen deel van de openbare riolering of wanneer de huisaansluiting diep ligt, bv. onder
de keldervloer.

• Bij gescheiden rioleringen belanden regen- en afvalwater in aparte leidingen. Regenwaterleidingen
lozen het regenwater in een nabijgelegen waterloop. Afvalwaterleidingen voeren het vuil water naar
een zuiveringsinstallatie. Door de riolering te scheiden, komen afvalwaterleidingen dus niet meer
onder druk te staan bij hevige neerslag en vermijden we dat afvalwater via de huisaansluiting
terugstroomt naar de riolering van de woning. Maar ook bij een gescheiden riolering zijn, vooral in
oudere woningen, op afvalwaterleidingen dikwijls nog regenwaterafvoeren aangesloten. Door hun
beperkte capaciteit kunnen deze leidingen die waterstroom niet aan met overdruk en wateroverlast
tot gevolg.

• Een riolering kan, om economische redenen, niet ontworpen worden om de meest extreme bui af te
voeren.

3 HOE TE VERHELPEN 
Met volgende principes kun je wateroverlast door terugstroming van de riolering vermijden. 

• Plaats terugslagkleppen om te vermijden dat er water terugstroomt tot in de woning.

• Zorg ervoor dat het regenwater dat op de woning valt en het afvalwater vanuit de woning (bij
voorkeur vertraagd) afgevoerd kunnen worden wanneer de riolering onder druk staat.
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Regen- en afvalwaterstromen maximaal scheiden maakt ze beter beheersbaar en maakt de toepassing van 
bovenstaande principes mogelijk. 

4 MOGELIJKE AANPASSINGEN IN EEN WONING 
Achteraan vind je een schema van een ideaal woningrioleringsstelsel met een gescheiden afvoer voor vuil 
water (DWA) en voor regenwater (RWA). Uitgaande van dit schema schetsen we enkele maatregelen om 
overdruk in een bestaand woningrioleringsstelsel tegen te gaan. 

4.1 Hoe vermijd je dat er water terugstroomt tot in de woning of 
regenwaterput  

Zie de fiches 2 Terugslagkleppen en overlaten, 3 Putdeksels en kloksifons beveiligen en 4 Opblaasbare ballon. 

Of de plaatsing van één of meerdere terugslagkleppen nodig is, moet per individuele woning onderzocht 
worden. 

• Wordt de hele woning bedreigd door wateroverlast, breng dan bij voorkeur alle regen- en afvalwater
samen in aparte afvoerleidingen en rust elke leiding uit met een terugslagklep.

• Als er slechts enkele zones in de woning getroffen worden of als de scheiding van regen- en afvalwater
niet haalbaar is, voorzie dan in een individuele beveiliging voor de afvoeren op de plek waar het water
uitstroomt.

4.2 Hoe zorg je ervoor dat het water dat op de woning valt of afvalwater 
vanuit de woning (bij voorkeur vertraagd) afgevoerd kunnen worden 

Zie fiche 5 Pompputten en bufferputten. 

Wanneer een gravitaire afvoer van regenwater of sanitair afvalwater niet mogelijk is, kun je: 

• het water verpompen,

• het water bufferen,

• kiezen voor een combinatie van bufferen en pompen.

4.3 Hoe scheid je regen- en afvalwaterstromen 
Zie fiche 1 De riolering ontdubbelen. 

De afvoeren van het regenwater en van het sanitaire afvalwater worden bij voorkeur gescheiden. Dat is goed 
voor het milieu omdat het afvalwater dan geconcentreerder is en het waterzuiveringsstation efficiënter kan 
werken. Bovendien maakt het de regen- en afvalwaterstromen beter beheersbaar. Zo kan het regenwater 
worden opgevangen in een regenwaterput en hergebruikt in de woning. Het teveel kan geloosd worden in de 
tuin, een infiltratievoorziening of een beek. Als er overdruk is op de straatriolering, kan het afvalwater 
gestockeerd worden in een kleine bufferput. 



www.vmm.be mei 2015

© VMM 

Als er nog geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat ligt, worden zowel de RWA als de DWA huisaansluitput aangesloten op het gemengde stelsel. 

Principeschema van een overstromingsveilig rioleringsstelsel 
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