
WATER EN RIOLERING
DE MEEST VOORKOMENDE VRAGEN SAMENGEVAT
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Zeewolde en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Voor u als inwoner biedt al dat water een zee van mogelijk-
heden, zoals de verschillende opties om te sporten en ontspan-
nen of de talloze mogelijk heden om te wonen aan het water. 

Misschien heeft u ook te maken gehad met de keerzijde van het 
water in onze omgeving. Heeft u bijvoorbeeld last van een nare 
lucht in huis en weet u niet wat u daartegen kunt doen? Of wilt u 
weten met wie u contact op moet nemen als u drainage aan wilt 
(laten) leggen? Heeft u misschien een vochtige kruipruimte en 
kunt u niet ontdekken waar het water vandaan komt? 

In deze brochure vindt u handige schema’s om de oor zaken 
van veel voor komende waterproblemen op uw eigen terrein 
te achterhalen én op te lossen. Ook vindt u hier de contact-
gegevens van de instanties waar u terecht kunt als u klachten 
of vragen hebt over waterproblemen op het openbare terrein. 
Sinds 2015 voert het Waterschap Zuiderzeeland de taken 
in het waterbeheer voor de gemeente uit. Voor vrijwel al uw 
watervragen kunt u zich dan ook richten tot het Waterschap 
Zuiderzeeland.

Komt u er niet uit? Dan vindt u op de achterzijde van deze folder 
de contactgegevens van het Waterschap Zuiderzeeland.  
Wij helpen u graag verder!

  LEGENDA

   Onderwerp

   Waterschap Zuiderzeeland

   Rijkswaterstaat

   Provincie Flevoland

   Vitens

   Eigen verantwoordelijkheid

INLEIDING

COLOFON
Dit is een uitgave van  

Waterschap Zuiderzeeland

Herziene versie  

februari 2015

Fotografie Gemeente

 Zeewolde 

 

 fresh fotooz

Productie  fresh focus
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Ik heb een vraag over:
Regenwater*

Ik heb een vraag over:
Grondwater en drainage

Leg drainage aan op eigen terrein 
(eigen verantwoorde lijkheid*) en over-
leg met het Waterschap Zuiderzeeland 
over aansluiting op het regenwaterriool 
 (0320 - 274 911 of via het contact-
formulier op www.zuiderzeeland.nl)

Spuit de drainage  
door/herstel de  
drainage (eigen  
verantwoordelijkheid*).

Neem contact op met 
het Waterschap  
Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl)

Neem contact op met 
het Waterschap  
Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl)

Waar gaat uw klacht/
vraag over?

Kijk op www.waterloket-
zeewolde.nl ****

Neem contact op met 
het Waterschap  
Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl)

WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER WATER?

Nee

Drassige 
tuinen

Water op 
eigen  
terrein

Hoge waterstanden in het 
oppervlaktewater

Andere 
vraag

Water in de 
kruipruimte

Volg de Beslis-
boom ‘Water in 
de kruip ruimte’ 

Ja

Ja

Drassige 
tuinen

Wat voor soort water-
overlast?

Nee

Waar gaat uw klacht/
 vraag over?

Wateroverlast

De straat staat blank 
(water-op-straat)

Is er drainage op uw 
perceel aanwezig?

Hebben meer bewoners 
last van drassige tuinen? 
Speelt dit ook in open-
baar gebied?
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Waar gaat uw klacht/
vraag over?

Om wat voor soort opper-
vlaktewater gaat het?

Volg de Beslisboom 
‘Heeft u last van stank 
(rioollucht) in of rond uw 
woning?’

Volg de Beslisboom 
‘Heeft u een verstopping 
in de riolering?’  

Neem contact op met 
het Waterschap  
Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl)

Neem contact op met de 
provincie (0320 - 265700 
of via het contact-formulier 
op www.flevoland.nl)

Neem contact op met 
het Waterschap  
Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl)

Neem contact op 
met Rijkswaterstaat 
(0800 - 8002 of via het 
contactformulier op 
www.rijkswaterstaat.nl/
contact)

Sloot, gracht of tocht

* Regenwater: regenwater, smeltende sneeuw, hagel, etc. 
** Afvalwater: water uit bijvoorbeeld het toilet, de douche of de 
 wasmachine. 
*** Oppervlaktewater: sloot, gracht, Veluwemeer, Wolderwijd, etc.  
**** Water-op-straat: Bij hevige neerslag, wordt water-op-straat niet 
 altijd als wateroverlast gezien, namelijk als het water binnen 
 twee uur is weggelopen en er geen schade optreedt.  
 Als op de website www.waterloket-zeewolde.nl de piek in de 
 regenbui hoger ligt dan de rode lijn, kan er op sommige plaatsen 
 water-op-straat optreden. Ligt de piek onder de rode lijn, neem 
 dan contact op het Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 
 of via het contact formulier op www.zuiderzeeland.nl). 

Nee Ja

Verstoppingen in 
de riolering,  

rioolwater in huis

Rioollucht  
op straat of  

in de woning

Waar gaat uw klacht/ 
vraag over?

Rioollucht uit  
oppervlaktewater,  
drijfvuil of kadavers

Zwemwater (strand)
 - huidirritatie
 - stank
 - algen

Stank (geen riool)
Groen water/algen
teveel waterplanten

Kan het regenwater 
op straat wel worden 
afgevoerd?

Randmeren: Veluwemeer, 
Wolderwijd, Nuldernauw, 
Nijkerkernauw, Eemmeer

Ik heb een vraag over:
Afvalwater**

Ik heb een vraag over:
Oppervlaktewater***
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HEEFT U WATER IN DE KRUIPRUIMTE?

Is er een zichtbaar lek in een 
leiding in de kruipruimte?

Dicht het lek of vervang  
de leiding (eigen  
verantwoorde lijkheid*).

Schakel een loodgie ter in om 
te beoor delen waar het water 
vandaan komt (eigen  
verantwoordelijkheid*).

Stinkt het water naar 
rioolwater?

Huizen die na 1992 zijn gebouwd, hebben in principe een luchtdichte 
ondervloer. Mits het huis goed is gebouwd, heeft u geen last van 
 vochtigheid in de  woning. Heeft u toch last van vochtigheid, of dreigen 
er kabels en leidingen in uw  kruipruimte nat te worden?

Neem contact op met het Waterschap Zuiderzeeland 
(0320 - 274 911 of via het contact formulier op  
www.zuiderzeeland.nl). Het Waterschap Zuiderzeeland 
kan beoordelen of de overlast hierdoor veroorzaakt 
wordt en wie er ver antwoordelijk is.

Voor 1992

Wanneer is uw huis gebouwd?

Heeft u al langere tijd last van 
water in de kruipruimte?

Nee

Ja

Ja

Na 1992

Nee/ 
onbekend

Ja, zolang we 
hier wonen

Hebben er recent werk-
zaamheden plaatsgevonden 
in uw wijk? Nee

Speelt het probleem op meer-
dere plaatsen in uw wijk?

(heeft u aantoonbaar navraag 
gedaan bij uw buren?)

Nee

Is er drainage op uw perceel 
aanwezig?

Sinds kort

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
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Oplossing eigen  
verantwoor delijkheid*

Geen  
verbetering

Alternatieve 
maatregelen

Oplossing door het 
Waterschap Zuiderzeeland 

* Eigen verantwoordelijkheid: 
Heeft u een koopwoning? Dan valt dit onder uw eigen verantwoording. 
Bent u huurder? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Spuit drainage door/ 
herstel de drainage (eigen 
verantwoor-delijkheid*).

Zorg dat de kabels van leidingen waterdicht zijn, stevig bevestigd zijn 
en boven de waterstand lopen (eigen verantwoordelijkheid*).

Zorg dat de begane grondvloer waterdicht wordt gemaakt 
(eigen verantwoordelijkheid*).

Het Waterschap Zuiderzeeland doet onderzoek. Ligt het 
probleem op openbaar terrein dan lost het Waterschap 
Zuiderzeeland het probleem op. Anders is dit uw eigen 
verantwoordelijkheid.

Neem contact op met het Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het 
contact formulier op www.zuiderzeeland.nl). U draagt de verantwoorde lijkheid 
voor het grondwater op eigen perceel, het Waterschap Zuiderzeeland voor de grond-
waterstanden in openbaar gebied. Het Waterschap Zuiderzeeland coördineert bij 
grondwaterproblemen in de wijk. 

Het Waterschap Zuiderzeeland legt bijvoorbeeld een drainage-
net aan op openbaar terrein of overlegt over waterstandsverlaging.

Leg drainage aan op 
eigen terrein (eigen 
verant woordelijkheid*) en 
overleg met het Waterschap 
Zuiderzeeland over aan-
sluiting op het regenwaterriool 
 (0320 - 274 911 of via het 
contact formulier op  
www.zuiderzeeland.nl).
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HEEFT U LAST VAN STANK (RIOOLLUCHT) 
IN OF ROND UW WONING?

In de woning

Buiten de woning

Nee

Nee

Ja

De overlast kan worden veroorzaakt door een 
lek in de binnenriolering.

Neem contact op met het Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl). Het Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt de locatie (particulier riool of gemeentelijk 
riool) en de oorzaak van de stankoverlast.

Waar komt 
de stank 
vandaan?

Wordt het waterslot leeg getrokken (borrelend 
geluid in bijv. douche) of is het water in het 
waterslot verdampt?

Heeft u last van een slechte beluch ting en ont-
luchting (bijvoorbeeld vogelnest in dakdoorvoer)?

Stank waarschijnlijk veroorzaakt door ontluch-
tingspunt dak.

Andere bron stankoverlast.

Uit de  
afvoeren.

Is uw afvoer  
verstopt?

Met name stank op zolder of bovenste verdie-
ping, of via open ramen op bovenste verdieping.

Waar heeft 
u last van 
stankoverlast 
(rioollucht)?
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WAAROM 
ONTLUCHTEN?
Als u last heeft van een nare lucht in uw woning, dan is de 
kans groot dat uw riolering niet goed belucht en ontlucht 
wordt. Hoe komt dat? En waardoor wordt dat probleem 
veroorzaakt? 

Als er water uit het riool verdwijnt, moet er ook weer lucht in. 
Dat is nodig voor het riool in en om uw huis, maar ook voor 
het openbare riool. Voor de ontluchting van uw eigen riool en 
het openbare riool, zit er een ontluchtingspunt (zie afb. 1) op 
het dak van uw woning. 

Stankoverlast in huis wordt vaak veroorzaakt door een slechte 
beluchting en ontluchting van het riool. Hoe kunt u dit zelf 
voorkomen? Zorg dat de riole ring in huis van een goede 
ontluchting is voorzien. Water dat door een rioolleiding 
stroomt, duwt lucht voor zich uit. Op het moment dat deze 
lucht nergens heen kan, hoopt het zich op. De lucht houdt het 
wegstromende water (voor een deel) tegen en kan water-
overlast en stank veroorzaken. 

Beluchting van de  riolering van uw woning is dus noodzake-
lijk om een vacuüm of het leegtrekken van de watersloten 
(zoals een sifon) te voorkomen. Hierdoor voorkomt u ook dat 
er een nare rioollucht in uw woning komt en stank veroor-
zaakt. Een goede beluchting en ontluchting van het riool in de 
wo ning is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

*  Eigen verantwoordelijkheid: Heeft u een koopwoning? 
Dan valt dit onder uw eigen verantwoording. Bent u 
huurder? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Afbeelding 1: ontluchtingspunt

Afbeelding 2: voorbeeld waterslot

Ontluchtingspunt/dakdoorvoer aanpassen 
(afb.1) (eigen verantwoordelijkheid*).

Lek opsporen en dichten 
(eigen verantwoordelijkheid*).

Volg de beslisboom verstoppingen. 

Vul het waterslot bij (afb. 2)  
(eigen verantwoordelijkheid*).

Pas waterslot aan 
(eigen verantwoordelijkheid*).

Pas uw beluchting en ontluchting aan 
(eigen verant woordelijkheid*).

Geen resultaat?
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HEEFT U EEN VERSTOPPING IN DE RIOLERING?

Welk water 
stroomt niet weg? 
 
Regenwater1 of 
afvalwater2?

Regenwater

De verstopping zit waarschijnlijk op uw terrein. De huis eigenaar (u of de 
verhuurder, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging) hoort de verstopping 
op te lossen. Bijvoorbeeld door het reinigen van de dakgoten en blad-
vanger of door het inschakelen van een loodgieter/reinigingsbedrijf. 
Zit de verstopping toch op openbaar terrein, neem dan contact op het 
Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het contact formulier  
op www.zuiderzeeland.nl). 

Neem contact op met het Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via 
het contact formulier op www.zuiderzeeland.nl). Het Waterschap Zuider-
zeeland onderzoekt de locatie (particulier riool of  gemeentelijk riool) en 
de oorzaak van de verstopping. Als het Waterschap Zuiderzeeland een 
verstopping op openbaar  terrein vindt, dan betaalt het Waterschap  
Zuiderzeeland  de rekening.

De verstopping zit waarschijnlijk op uw terrein. De huis eigenaar (u of de  
verhuurder, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging) hoort de verstopping op te 
lossen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een loodgieter of reinigingsbedrijf.
Zit de verstopping toch op openbaar terrein, neem dan contact op het 
Waterschap Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het contact formulier op 
www.zuiderzeeland.nl). 

1)  Regenwater: regen, smeltwater van  
sneeuw, hagel, etc.

2) Afvalwater: water uit bijvoorbeeld de 
 douche, het toilet, de gootsteen, 
 de wasmachine, etc.

Hebben uw buren 
er ook last van?

Verstopping niet 
verholpen of toch op 

openbaar terrein?

Hebben uw buren 
er ook last van?

Afvalwater

Ja

Ja

Nee

Nee

Verstopping niet 
verholpen of toch op 

openbaar terrein?
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Verstoppingen op uw eigen terrein moet u zelf oplossen, 
bijvoorbeeld door het inschakelen van een loodgieter/
ontstoppingbedrijf. De grens waar uw eigen riool eindigt 
en het openbare  riool begint, ligt op de plek van het 
ontstoppings stuk, en dat is binnen een halve meter van de 
grens tussen de voortuin en de stoep (de perceelgrens). 

Ontstaat het probleem in het openbare riool, dan zal het 
Waterschap Zuiderzeeland het probleem voor u oplos-
sen. Alleen als u het riool onjuist hebt gebruikt, kan het 
Waterschap Zuiderzeeland de kosten op u verhalen. Als 
de verstopping in uw riool zit, is de rekening voor de huis-
eigenaar (dus u of de verhuurder).

Bovenaanzicht

Dwarsdoorzicht

Perceelgrens: grens tussen 
voortuin en de stoep

Ontstoppingsstuk aansluithoogte 
opgave Waterschap Zuiderzeeland

Kruising elektriciteit, 
gas en waterleidingen 1 woning per aansluiting

Regenwater

R
egen

w
ater

R
egen

w
ater

A
fvalw

ater

Straat

Tuin

Afalwater

A
falw

ater

WIE LOST DE VERSTOPPING OP?
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WILT U AANSLUITEN OP HET RIOOL OF DE DRAINAGE?

Wat voor water wilt u afvoeren?

Woont u binnen of buiten de bebouwde 
kom? (zie kaart)

Woont u binnen of buiten de bebouwde 
kom? (zie kaart)

Drainage/grondwater

Afvalwater*

Regenwater*

Nee

Woont u binnen of buiten de bebouwde 
kom? (zie kaart)Gaat het om een huisaansluiting? Ja

Lozing vanuit een woonschip, 
recreatievaart of rondvaartboot

* Afvalwater: water uit bijvoorbeeld de 
 douche, het toilet of de wasmachine. 
  Regenwater: regenwater, smeltende 

sneeuw, hagel, etc.

** Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via 
 www.waterloket-zeewolde.nl.

 De aansluitkosten kunt u eveneens terug -
 vinden op www.waterloket-zeewolde.nl.
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Neem contact op met Waterschap  
Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het 
contact formulier op www.zuiderzeeland.nl)

Neem contact op met Rijkswaterstaat 
(0800 - 8002 of via www.rijkswaterstaat.nl)

Neem contact op met Rijkswaterstaat 
(0800 - 8002 of via www.rijkswaterstaat.nl)

Buitendijks

Buiten bebouwde kom

Buiten bebouwde kom

Buiten bebouwde kom

Binnen bebouwde kom**

Binnen bebouwde kom**

Binnen bebouwde kom**

Wilt u aansluiten op 
drainage?

Ja Vul het aanvraag - formulier in **.  
Heeft u nog vragen?

Zie brochure ‘Wateroverlast’  
(op te vragen bij het Waterschap 
Zuiderzeeland). Is uw vraag 
hiermee niet beantwoord?

Vul het aanvraag - formulier in **.  
Heeft u nog vragen?

Vul het aanvraag - formulier in **.  
Heeft u nog vragen?

Nee

Neem contact op met Waterschap  
Zuiderzeeland (0320 - 274 911 of via het 
contact formulier op www.zuiderzeeland.nl)
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BEBOUWDE KOM ZEEWOLDEAANSPREEKPUNT ONDERHOUD WATER
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HEEFT U EEN PROBLEEM MET 
HET DRINKWATER?

Voor overige vragen over drinkwater, neem contact op met Vitens, (klantenservice 0900 - 0650).

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Neem contact op met Vitens,  
(klantenservice 0900 - 0650).

Neem contact op met een lood gieter of 
installateur (eigen verantwoordelijkheid).

Neem contact op met Vitens, 
(klantenservice 0900 - 0650 of 
storingsnummer 0800 - 0359).

Spoel de kraan enkele minuten door. Is de troebelheid verdwe nen , dan ging het 
waarschijnlijk om aanslag uit de drinkwaterleiding die bijvoorbeeld door werk-
zaamheden is losgetrild. Is de troebelheid niet verdwenen, of heeft u nog vragen?

Komt er water uit de 
kraan?

Heeft u geen warm 
water?

Heeft u last van 
weinig druk?

Is het water troebel?
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Waterschap    
Zuiderzeeland
0320 - 274 911
www.zuiderzeeland.nl

Rijkswaterstaat 

0800 - 8002
www.rijkswaterstaat.nl

Provincie Flevoland

0320 - 265700 
www.flevoland.nl

Vitens

0900 - 0650
www.vitens.nl

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Wilt u meer weten over de stappen die u kunt ondernemen 
bij watergerelateerde vragen? Wij verwijzen u graag naar 
www.waterloket-zeewolde.nl, een handige interactieve 
website waar u het antwoord vindt op al uw vragen 
omtrent water, waterbeheer en riolering. Hier zijn ook alle 
plannen op het gebied van water en riolering beschikbaar.

In de brochure ‘Wateroverlast’ vindt u praktische informatie 
over wat u kunt doen als u bijvoorbeeld water in uw kruip-
ruimte heeft, of last heeft van verstoppingen.

Wilt u meer weten over het aanleggen en de kosten van 
een drainagesysteem en het verhelpen van verstoppingen? 
In de brochure ‘Drainage aanleggen’ leest u alles over de 
aanleg en het onderhoud van drainagesystemen.

Neem voor overige vragen contact op met het Waterschap 
Zuiderzeeland: (0320) 274 911.

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20

8224 KT Lelystad

(0320) 274 911

e: waterschap@zuiderzeeland.nl

www.zuiderzeeland.nl

Deze publicatie is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er fouten in de tekst voorkomen. 
Er kunnen daarom geen rechten aan deze brochure worden ontleend.


