
 

 

Hoe zit dat met het riool?   
Op deze pagina geven we in het kort aan hoe te handelen bij rioolproblemen 

en welke verantwoordelijkheid bij u ligt en welke bij de gemeente. De 

gemeente zorgt in principe voor de aanleg en het beheer van het openbaar 

riool. Daarvoor betaald u als inwoner rioolheffing.   

Riolering komt voor in grofweg drie verschillende systemen: een 

gescheiden riool, een gemengd riool en een drukriolering. Bij gescheiden 

riolering wordt regenwater en huishoudelijk afvalwater apart ingezameld 

waarbij het regenwater lokaal infiltreert in de bodem of afvoert op 

oppervlaktewater. In het gemengd riool komt het regenwater en het 

afvalwater bij elkaar. In het buitengebied wordt alleen afvalwater afgevoerd 

door middel van drukriolering. Drukriolering kan worden herkend aan kleine 

grijze en groene kasten met bovenop een rode lamp die gaat branden bij 

een pompstoring.  Een aantal huishoudens in het buitengebied hebben een 

zogenaamde IBA (een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie) omdat zij op 

een te grote afstand van het openbaar riool wonen.    

Houd het riool schoon!  
Op het riool zitten diverse aansluitingen 

zoals uw vaat- en wasmachines, 

toilet(ten), keuken, wastafel(s) en 

doucheput. Al deze aansluitingen kunnen 

verstoppen door vuilophoping en verkeerd 

gebruik. Door het riool op een goede wijze 

te gebruiken kunnen verstoppingen 

worden voorkomen. Goed gebruik houdt in 

dat er geen troep in het riool wordt 

gegooid wat er niet in thuishoort. Het 

voorkomen van deze verstoppingen 

scheelt ontstoppingskosten en bevordert 

de werking van het riool. Zorg er verder 

 
  
voor dat uw eigen dakgoot zoveel 

   
mogelijk vuil, ijs- en blad vrij blijft om verstoppingen en vochtproblemen te 

voorkomen.  

  

  

 

  

Wat moet u doen als:  
► …het vuilwater in uw toilet, gootsteen of doucheputje niet wegspoelt?  

1. Probeer te ontstoppen met een handmatige gootsteenontstopper en 

controleer of er meerdere afvoeren verstopt zijn;  

2. Kunt u de verstopping niet vinden dan adviseren wij u het 

ontstoppingsstuk te openen en te kijken of de verstopping in uw riool 

zit of in het openbaar riool. Het ontstoppingsstuk bevindt zich op 

ongeveer 0,5 meter binnen uw erfgrens en staat vaak ingetekend op de 

bouwkundige tekening van de woning. Als er geen ontstoppingsstuk 

aanwezig is, dan moet er een inspectie gat worden gemaakt in de 

rioolbuis;  

3. Staat het ontstoppingsstuk droog dan zit de verstopping in uw eigen 

riool zoals op onderstaande afbeelding. Wanneer de verstopping in uw 

eigen riool zit, dan moet u deze zelf te verhelpen. Hiervoor kunt u een 

loodgieter of ontstoppingsbedrijf inschakelen;  

4. Staat het ontstoppingsstuk vol water dan is het gemeentelijk riool 

vermoedelijk verstopt en alleen in dat geval neemt u contact met ons 

op.  

   

  

  

  

Wat hoort niet thuis in het riool:   

   Etensresten zoals koffieprut, theezakjes, botjes, enzovoorts;   

   Olie, (vloeibaar) vet en frituurvet;   

   Chemicaliën: verfresten, kwastenreinigers, lampolie, enzovoorts;   

   Medicijnen en medicijnresten;   

   Tampons, maandverband, luie rs en condooms;   

   Cement -   en gipsresten;   

   Vuurwerkresten;   

   Schoonmaakdoekjes en v ochtig toiletpapier;   

   Hemelwater wanneer u bent aangesloten op  drukriolering;   

  

Vermijd het gebruik van chemische ontstoppers zoveel mogelijk  

omdat zij het riool aantasten en  schadelijk zijn voor het milieu .     
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►  …u last heeft van vieze rioollucht?  

Wanneer een afvoer lange tijd niet gebruikt wordt of leeg raakt door 

extreme neerslag kan de sifon droog komen te staan. Daardoor komt er 

rioollucht uit uw afvoer. Wanneer u deze sifon vult met water of deze afvoer 

afsluit, kunt u deze stankoverlast verhelpen. Indien uzelf en uw buren geen 

verstopping of rioolprobleem ondervinden en er na langere tijd toch een 

rioollucht te ruiken is, neem dan contact met ons op.  

  

 
  

  

► …u een nieuwe rioolaansluiting wil maken?  

Via het Digitaal Loket op onze website kunt u een riool-aansluitvergunning 

aanvragen. Het riool in huis en op uw grond dient u zelf of met hulp van een 

loodgieter of aannemer aan te legen. De gemeente Montferland verzorgt 

vervolgens de aansluiting met het openbaar riool op de perceelgrens. De 

kosten voor deze aansluitingen zijn voor uw eigen rekening.  

  

► …er een rode lamp brandt op een pompkast?  

Woningen in het buitengebied zijn veelal aangesloten op drukriolering.  

Hiermee wordt huishoudelijk afvalwater over lange afstanden verpompt. 

Daarnaast zijn enkele tientallen woningen aangesloten op een IBA. In het 

geval van een storing gaat de rode storingslamp branden op de groene of 

grijze kast. U moet in dan contact opnemen met de storingsdienst:  

telefoonnr. 0800-767788. Graag het nummer van de kast doorgeven, deze 

staat op de kast vermeld op het zilveren plaatje.    

  

  

 

  

►  …u meer wil weten over het riool?  

Kijkt u dan eens op onderstaande websites:  

  

• Gemeente Montferland:  www.montferland.info              

• Stichting RIONED:     www.riool.info   

• Platform vochtige doekjes:   www.weetwatjedoorspoelt.nl   

• Milieu Centraal:     www.milieucentraal.nl/riool   

• Waterschap Rijn en IJssel:   www.wrij.nl   

  

Of in de gemeentegids van de gemeente Montferland.  

  

►  …u meer vragen of problemen hebt met betrekking tot het riool? 

Wanneer u vermoedt dat het openbaar riool verstopt is kunt u contact met 

ons opnemen. Ook wanneer u andere problemen of vragen over het riool 

heeft zijn we bereikbaar. Het telefoonnummer van het service- en meldpunt 

van de gemeente Montferland is 0314-668876.  

  

  

  

Wist u dat:   

   in   Montferland ruim  300  km riolering  en   bijna   200   km  druk -   en  
persleidingen   ligt;   

   e r alleen al in de Gemeente Montferland ruim  4   miljoen liter  
afvalwater per dag wordt verwerkt door het rioolstelsel;   

   dit afvalwater wordt gezuiverd in 2 rioolwaterzuiveringsinstallaties  

( RWZI’s)  van het Waterschap Rijn  e n IJssel , RWZI Nieuwgraaf in  

Duive n en de RWZI in Etten ;   
   er  behalve huishoudelijk   afvalwater ook nog veel (schoon)  

regenwater wordt gezuiverd;   
   u dit kunt voorkomen door   zelf  regenwater af te koppelen van het  

vuilwaterriool;   
   u hiermee waterverontreiniging in vijvers   en sloten door riool  over  

stort i ngen   kunt verminderen,   
   u voor  meer informatie  hierover op onze afkoppelwebsite terecht  

kunt:  www.montferland.info/afkoppele n     
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