Infoblad: rioolverstopping voorkomen en oplossen.
Tips en maatregelen om een rioolverstopping te voorkomen:
1. Spoel alleen de 3 P’s door het riool: Poep, Plas en Papier. Veel andere stoffen zijn
schadelijk voor de riolering en rioolwaterzuivering.
2. Gebruik de gootsteen of wc niet als afvalbak. Zeef groente en pasta uit de restjes soep
of saus die je wegspoelt.
3. Een van de boosdoeners bij verstoppingen zijn schoonmaakdoekjes, billendoekjes,
babydoekjes en doekjes om make-up te verwijderen. Producten als inlegkruisjes,
tampons, luiers en natte doekjes zijn de belangrijkste redenen voor verstoppingen in
het toilet. Plaats dus een prullenbak(je) naast het toilet.
4. Lever oude medicijnen in bij je apotheek, spoel ze niet door het toilet.
5. Frituurvet en bakvet dat je in de gootsteen of wc gooit, geeft verstoppingen. Grotere
hoeveelheden olie en (frituur)vet giet je terug in de oude verpakking of in een melkpak
met dop en lever je in bij speciale bakken. Inzamelpunten vind je op
www.frituurvetrecyclehet.nl.
6. Maak het de afvoerput van zowel de douche als de wasbakken regelmatig schoon.
7. Pas op met flessendoppen van schoonmaakmiddelen. Deze kunnen gemakkelijk in het
toilet vallen als je bezig bent met schoonmaken.
8. Verf, terpentine, zoutzuur en andere chemicaliën horen niet in het riool, lever deze
stoffen in bij de gemeente (klein chemisch afval).
9. Woon je in een ouder huis? En heb je ondanks zorgvuldig gebruik van het riool toch wel
eens een verstopping gehad? Vul dan je spoelbak één keer per maand met heet water
en soda. Trek daarna de stop eruit. Deze flinke stroom water maakt het riool (enigszins)
schoon.
Tips en maatregelen om een rioolverstopping op te lossen:
Eén afvoer werkt niet.
Soms werkt een afvoer in huis niet, maar de andere afvoeren doen het prima. Dit zijn een aantal
methoden om een afvoer te ontstoppen:
• Plopper: probeer de verstopping op te lossen met een rubberen ontstopper.
• Sifon/zwanenhals: deze zit onder de wastafel of gootsteen. Schroef deze los (met een
emmer eronder) en maak het schoon. Geen prettig karweitje, maar negen van de tien
keer is de verstopping hierna wel verholpen.
• Azijn en zuiveringszout: draag hierbij rubber handschoenen. Leeg de wasbak, stop een
kopje zuiveringszout in de afvoer, giet een kopje azijn in de afvoer en doe de stop op de
afvoer. Wacht vijf minuten om de oplossing zijn werk te laten doen. Laat vervolgens
warm water in de gootsteen lopen om te zien of de verstopping is verholpen.
• Trekveer: in de bouwmarkt worden ook trekveren verkocht om een verstopping te
verhelpen.
• Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen jouw riool
aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een
rioolreinigingsbedrijf in.
Meerdere afvoeren werken niet.
Als meerdere afvoeren niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele
aansluiting meer werkt. Of als het water dat je op de eerste verdieping wegspoelt op de begane
grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder jouw huis of in de
tuin verstopt. Ook kan het probleem zitten in het gemeenteriool.

