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Programma (ingekorte versie ISSO-instructiebijeenkomst)
Overzicht wet- en regelgeving lozen en riolering
Lozingen
Riolering van bouwwerken
Bouwbesluit
NEN 3215 / NTR 3216
Gebouwriolering – Technische voorwaarden
PAUZE

NTR 3216 – Aanvullenden richtlijnen
Bouwbesluit / NTR 3216 - Buitenriolering

Documenten Wet- en regelgeving lozen en riolering
Hiërarchie:
Wet > Algemene maatregelen van bestuur AMvB (Besluiten) > ministeriële Regelingen
> gemeentelijke verordening (hemelwater en grondwater)
Voor ontwerp en uitvoering van riolering binnen de perceelgrens
zijn direct of indirect van toepassing:
-Woningwet met als AMvB het Bouwbesluit 2012
met o.a. verwijzing naar NEN 3215
- Regeling Bouwbesluit 2012 (aanwijzing versie NEN 3215)
- Wet Milieubeheer (Wm)
- Waterwet (Wtw), i.p.v. Wet verontreiniging oppervlaktewater
- Wet Bodembescherming (Wbb)
- Drie Lozingsbesluiten (AMvB’s gebaseerd op Wm,Wtw,Wbb)
- Drie Regelingen lozingsbesluiten
- Gemeentelijke verordening afvoer hemelwater en grondwater
- Gemeentelijke aansluitvoorwaarden (perceelaansluitingen)

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) t.b.v.
omgevingsvergunning (o.a. bouwen en oprichten Wm-inrichting)

Samenhangend geheel wet- en regelgeving lozen en riolering
Het Bouwbesluit 2012 is voor riolering afgestemd op de
wijzigingen in de milieuregelgeving.
Milieuregelgeving:
bepaalt waar welke lozingen mogen plaatsvinden
en bevat voorschriften voor de openbare riolering
Bouwbesluit 2012:
bevat bouw- en installatietechnische eisen voor de riolering
binnen de perceelgrens
Er is nu een samenhangend geheel ontstaan
van de (zorg)plichten in:
- de Wet milieubeheer
- de Waterwet,
- de Lozingsbesluiten,
- het Bouwbesluit, en
- de normering in NEN 3215.

Regelgeving/richtlijnen voor riolering van bouwwerken in NTR 3216
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

Bouwbesluit 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

Regelgeving en richtlijnen voor riolering van bouwwerken
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

NTR 3216, hfdst. 3 en bijlage A - Lozingsvoorschriften
Belangrijkste aanpassingen:
Wet verontreiniging oppervlakte water (Wvo) vervangen door
Waterwet (Wtw)
Nieuw: “Besluit lozen buiten inrichtingen”
Wm-vergunning en Wvo-vergunning vervangen door
Omgevingsvergunning en advies waterbeheerder

Vangnetbepaling in de Lozingsbesluiten vervangen door zorgplicht,
voor activiteiten waarvoor geen regels opgenomen (in NTR 3216 specifieker beschreven):
Gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu door maatregelen te treffen.
De zorgbepaling voor afvalwaterlozingen komt neer op:
• het voorkomen dan wel het zo veel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
• het voorkomen dan wel het zo veel mogelijk beperken van verontreiniging van het oppervlaktewater;
• de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater
(zoals de openbare riolering);
• het voorkomen van het ontstaan van afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, doelmatig beheer
van afvalwater.

Lozingsbesluiten
Eisen voor lozingen van huishoudelijk afvalwater,
hemel-, grond-, bedrijfsafval- en overig afvalwater staan
in lozingsbesluiten. Deze eisen sluiten aan op het
Bouwbesluit, maar kunnen extra aspecten bevatten.
Meeste lozingen worden geregeld met algemene regels
verdeeld over drie (lozings)besluiten (AMvB's Wet Milieubeheer):
- Activiteitenbesluit met lozingsvoorschriften voor
Wm-inrichtingen (bedrijven)
- Besluit lozing afvalwater huishoudens
- Besluit lozen buiten Wm-inrichtingen (o.a. openbare ruimten en
niet-WM-inrichtingen zoals kleine winkels (kiosken) en kantoortjes)
De meest risicovolle bedrijven zijn vergunningplichtig (type C),
minder risicovolle bedrijven (type B) hebben een meldingsplicht,
de meeste bedrijven (type A) hebben geen meldingsplicht.
Via de algemene regels worden een aantal
zuiveringtechnische voorzieningen veelvuldig voorgeschreven:
vetafscheiders, olieafscheiders, amalgaamafscheiders, en
individuele behandeling van afvalwater (IBA's).

Regelgeving en richtlijnen voor riolering van bouwwerken
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

Regelgeving riolering bouwwerken 1992 - 2012
(model)
bouwverordening:
met voorschriften voor
buitenriolering
Voor aanleg verwijzing
naar NPR 3218

Bouwbesluit:
met prestatie-eisen voor
binnenriolering
Voor bepalingsmethode
van de prestatie-eisen
verwijzing naar NEN 3215:
- capaciteit leidingsystemen
- water- en luchtdichtheid
- afstand dakuitmondingen
In NEN 3215 verwijzing
naar (NPR) NTR 3216 voor
ontwerp en uitvoering.

Regelgeving riolering bouwwerken vanaf 1 april 2012
(model)
bouwverordening:
met voorschriften voor
buitenriolering.

Voor aanleg verwijzing
naar NPR 3218

Bouwbesluit 2012:
met prestatie-eisen en
voorschriften voor
- gebouwriolering
- terreinriolering
(buitenriolering)
Voor bepalingsmethode
van de prestatie-eisen
verwijzing naar NEN 3215:
- capaciteit leidingsystemen
- water- en luchtdichtheid
- afstand dakuitmondingen
In NEN 3215:2011
verwijzing naar
NTR 3216:2012 voor
ontwerp en uitvoering

december 2011

Landelijk uniforme regels riolering van bouwwerken
Rioleringsvoorschriften in gemeentelijke bouwverordeningen vervallen
met de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012.

Bouwbesluit 2012: voorschriften riolering van bouwwerken
zijn landelijk uniform.

Gemeente kan geen technische eisen stellen
aan de terreinleiding (buitenriolering) anders dan
op basis van het Bouwbesluit (art. 6.18 lid 5),
ook niet via een aansluitverordening.
Gemeente kan wel voorzieningen voorschrijven,
om het functioneren van de riolering,
naburige aansluitingen en de openbare
riolering te waarborgen.

Regelgeving en richtlijnen voor riolering van bouwwerken
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

Nieuwe en gewijzigde termen en definities (1)
binnenriolering > gebouwriolering (nieuwe benaming)
stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, met inbegrip van
alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en
bevestigingen – voor zover geen deel uitmakend van lozingstoestellen dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten een gebouw voor zover
het aan het gebouw is bevestigd
aansluitleiding > toestelleiding (nieuwe benaming)
afvoerleiding, geen hemelwaterafvoerleiding zijnde, waarop slechts één
lozingstoestel is aangesloten
grondleiding > verzamelleiding (definitie aangepast)
liggende leiding die toestelleidingen verbindt met een standleiding,
en/of waarop toestelleidingen,
toestelleidingen andere verzamelleidingen en
standleidingen zijn aangesloten, en/of die onder de beganegrondvloer
het huishoudelijk afvalwater of hemelwater ontvangt en op de
buitenriolering loost

Nieuwe en gewijzigde termen en definities (2)
gebouwaansluiting (nieuw)
buiten het gebouw gelegen overgang van de gebouwriolering op de
buitenriolering, gelegen op een afstand van maximaal 0,5 m vanaf het
gebouw of zoveel korter dan een zettingsconstructie in de
buitenriolering vereist
buitenriolering (nieuw)
stelsel van afvoerleidingen, met inbegrip van alle hulpstukken,
stankafsluiters, zettingsconstructies, ontlastputten en verbindingen dat
zich buiten het gebouw bevindt voor zover het niet aan het gebouw is
bevestigd
terreinleiding (nieuw)
afvoerleiding die zich binnen de perceelgrens in de grond bevindt voor
zover die niet onder of aan het gebouw is bevestigd
huisaansluitleiding > perceelaansluitleiding (nieuwe benaming)
buiten het perceel gelegen leiding die de gebouwriolering of de
buitenriolering binnen de perceelgrenzen verbindt met de openbare
riolering

Gebouw binnen de
perceelgrens

dakuitmonding

ontspanningsleiding
toestelleiding

zettingsconstructie

hemelwaterafvoerleiding

verzamelleiding

ontstoppingsstuk
toestelleiding

standleiding
schuifstuk
ontlastput (buitenriol)

verzamelleiding
perceelaansluitleiding
straatriool (VWA)

< 0,5 m
gebouwaansluiting
terreinleiding

openbare buitenriolering

< 0,5 m

gebouwriolering

buitenriolering

buitenriolering
NEN 3215

perceelgrens

terrein- infiltratieleiding voorziening

BOUWBESLUIT 2012 / NTR 3216

ISSO 70.1
perceelgrens

Gebouw grenzend
op perceelgrens

dakuitmonding
ontspanningsleiding
toestelleiding

ontstoppingsstuk met
flexibele steekmoffen

ontlastput
(gebouwriolering)

verzamelleiding
toestelleiding

flexibele
dubbele steekmof

hemelwaterafvoerleiding

standleiding

gebouwaansluiting
flexibele
dubbele steekmof

verzamelleiding
gebouwaansluiting
straatriool (VWA)

< 0,5 m

< 0,5 m
perceelaansluitleiding

perceelaansluitleiding
openbare buitenriolering

gebouwriolering

perceelgrens

straatriool (HWA)
openbare
buitenriolering
perceelgrens

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

Hemelwaterafvoer van gebouw
en terrein naar openbaar riool

dakafvoer

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer
zettingsconstructie
ontstoppingsstuk

ontlastput met
ontstoppingsmogelijkheid
en stankscherm:

perceelaansluitleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

terreinkolken
verzamelleiding
< 0,5 m

perceelgrens

gebouwaansluiting
openbare
buitenriolering

buitenriolering / terreinleiding

straatriool
(VWA+ HWA
of HWA)

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

perceelgrens

gebouwriolering

Regelgeving en richtlijnen voor riolering van bouwwerken
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

Technische voorwaarden in NEN 3215 / NTR 3216
NEN 3215
4. Voorwaarden voor de berekening van de afvoercapaciteit van het
toegepaste leidingsysteem
4.1 Algemeen
OPMERKING: Voorwaarde voor de geldigheid van het resultaat van de
berekening van de capaciteit van het leidingsysteem volgens hoofdstukken 5
t/m 7 is dat aan het gestelde in 4.1.1 t/m 4.3.2.4 wordt voldaan.

Aanpassingen en aanvullingen:
4.1.8 Stankafsluiters in hemelwaterafvoeren (NTR 3216 – par. 7.4.2)
4.2.1.5 Minimale afstand bij aansluitingen closets (NTR 3216 – par. 4.4.3.4)
4.2.1.6 Minimale afstand bij aansluitingen standleidingen (NTR 3216 – par. 4.4.3.4)
4.2.6.2 Reductie van ontwerpmiddellijn ontspanningsleiding (NTR 3216 – par. 5.9.1)
5.3.4 Afvoercapaciteit standleiding – leidingtraject (NTR 3216 – par. 5.8.2)
Tabel 6 Gelijktijdigheidscoëfficiënt voor samengestelde afvoer (NTR 3216 – tabel 5.07)

NEN 3215:2007 / NTR 3216:2008
NEN 3215:
4.2.1 Leidingbeloop van liggende leiding
4.2.1.5
Minimale afstand bij waterclosetaansluitingen
Benedenstrooms van een waterclosetaansluiting:
- zijn tot een afstand van 1 m geen andere
aansluitingen van lozingstoestellen toegelaten

Praktijkprobleem: leegtrekken waterslot closetpot
wandcloset met
reservoir 6 liter
Ø 90 mm

0,7 m

32
5

mm

bocht 45°+ recht stuk buis 150 mm + stroombocht 90°

stroombocht 90°
stuiklasverbinding
hydraulische afsluiting in toestelleiding

Nabootsing praktijksituatie closettoestelleiding

Kort na verdraaiende aansluiting
verticaal deel op liggend deel,
tot aan daarop volgende
richtingsverandering, komt een
hydraulische afsluiting tot
ontwikkeling.
Prop beweegt zich tegen de
stroomrichting in en kruipt in
verticaal deel, zakt vervolgens
weer en trekt waterslot leeg.

Nabootsing praktijksituatie closettoestelleiding

a

b

c

d

Complex samenspel van verschillende stromingstypen

Nabootsing praktijksituatie closettoestelleiding

e

f

g

h

Complex samenspel van verschillende stromingstypen

Aanvulling NEN 3215 - 4.2.1.5 / NTR 3216, par. 4.4.3.4

> 0,5 m

verticaal deel
closettoestelleiding

> 0,5 m

m

H

> 1,0

closetpot

doorsnede
bovenaanzicht
Benedenstrooms van een waterclosetaansluiting zijn
tot een afstand van 1 m geen richtingsveranderingen toegelaten.
Indien de lengte van het verticale deel van de closettoestelleiding (zie H in figuur) niet
meer is dan 0,3 m of de bocht van de overgang van het verticale deel naar het liggende
deel van de closettoestelleiding in een rechte lijn ligt (180°) met de
uitlaat van de closetpot, moet die afstand ten minste 0,5 m zijn.

Praktijkprobleem: verstopping T-stuk na bocht
90 mm

toestelleiding
douche 50 mm

standleiding 110 mm

90 mm

rz a
ve

toestelleiding

toestelleiding
wastafel 50 mm

me
lle
id

ing

verstopping

aansluiting wandcloset

Nabootsing praktijksituatie T-stuk na bocht

a

b

c

d

Nabootsing praktijksituatie T-stuk na bocht

e

f

g

h

Nabootsing praktijksituatie T-stuk na bocht

i

j

k

l

Aanvulling NEN 3215 - 4.2.1.5 / NTR 3216, par. 4.4.3.4
>5xd

d
ie
ind

n

<3

verzamelleiding

m

closetaansluiting

Minimale afstand bij waterclosetaansluitingen
Indien binnen een afstand van 3 m een richtingsverandering van 45°of groter is
aangebracht, moet de afstand tussen die richtingsverandering en een daarop volgende
zij-aansluiting ten minste vijf maal de ontwerpmiddellijn van de closettoestelleiding of
verzamelleiding zijn.

NEN 3215:2011 – 4.2.1.5 / NTR 3216:2012 - 4.4.3.4
NEN 3215: 4.2.1 Leidingbeloop van liggende leiding
4.2.1.5 UITBREIDING VOORSCHRIFT / WIJZ. TEKENING
Minimale afstand bij waterclosetaansluitingen
Benedenstrooms van een waterclosetaansluiting:
- zijn tot een afstand van 1 m geen andere aansluitingen
van lozingstoestellen toegelaten
- zijn tot een afstand van 1 m geen richtingsveranderingen
toegelaten.
Indien de lengte van het verticale deel van de closettoestelleiding
niet meer is dan 0,3 m of de bocht van de overgang van het
verticale deel naar het liggende deel van de closettoestelleiding
in een rechte lijn ligt (180°) met de uitlaat van d e closetpot, moet
die afstand ten minste 0,5 m zijn.
Indien binnen een afstand van 3 m een richtingsverandering
van 45°of groter is aangebracht, moet de afstand tu ssen die
richtingsverandering en een daarop volgende zij-aansluiting
ten minste vijf maal de ontwerpmiddellijn van de
closettoestelleiding of verzamelleiding zijn.

Aanvulling NEN 3215 - 4.2.1.6 / NTR 3216, par. 4.4.3.4
>5xd

d
ie
ind

n

<3

verzamelleiding

m

standleiding

Minimale afstand bij standleidingen
Indien benedenstrooms van een standleiding binnen een afstand van 3 m een
richtingsverandering van 45°of groter is aangebrach t, moet de afstand tussen
die richtingsverandering en een daarop volgende zij-aansluiting ten minste vijf
maal de ontwerpmiddellijn van de verzamelleiding zijn.

Aanvulling NEN 3215 - 4.2.2.1 / NTR 3216, par. 4.4.3.8

closettoestelleiding

closet
h > 0,1 m

standleiding

Uitbreiding voorschriften aansluitingen op standleidingen
De bovenkant van het waterslot van het closet moet 0,10 m hoger liggen
dan de binnenonderkant van de toestelleiding.
Was aanbeveling in NTR 3216

Aanpassing NEN 3215 - 4.1.8 / NTR 3216 - par. 7.4.2
Voorschrift stankafsluiter in hemelwaterafvoer specifieker gemaakt
NEN 3215 - 4.1.8 Stankafsluiters
Een lozingstoestel moet door een stankafsluiter, al
dan niet opgenomen in het lozingstoestel, zijn aangesloten
op het leidingsysteem, waarbij de hoogte van het waterslot
van de stankafsluiter ten minste 100 mm bij hemelwaterafvoeren
en ten minste 50 mm in de overige gevallen bedraagt.
De minimale ontwerpmiddellijn van de stankafsluiter is
in tabel 2 vermeld.
Een aansluiting van een leidingsysteem voor de afvoer van
hemelwater van het gebouw op de buitenriolering, moet zijn
voorzien van een stankafsluiter indien de buitenriolering in
verbinding staat met de openbare riolering van een
gemengd stelsel. De hoogte van het waterslot van de
stankafsluiter bedraagt ten minste 100 mm.
Toelichting: afgestemd op Bouwbesluit 2012 - art. 6.18, lid 5c
i.v.m. functioneren openbare hemelwaterstelsels

Reductie middellijn standleiding / ontspanningsleiding
NEN 3215 - 4.2.6 Ontspanningsleidingen / NTR 3216 - par. 5.9.1
NEN 3215 - 5.3.4 Standleidingen / NTR 3216 - par. 5.8.2
ontluchtingspan

NEN 3215 - 4.2.6.2 Reductie van ontwerpmiddellijn
is vervallen
NEN 3215 - 5.3.4.1. Afvoercapaciteit standleidingen
De afvoercapaciteit van een standleiding
of traject van een standleiding
moet worden berekend met de formule: ……

mech.
ventilatie

X

NTR 3216 - 5.8.2
Standleiding mag stroomopwaarts gezien niet worden
verkleind. Geldt ook voor standleiding die wordt
afgewisseld door een liggende leiding en daarna weer
overgaat in een standleiding (bijv. een terraswoning)
Toelichting 1. Niet verkleinen bewerkstelligt goede ontspanning van de
standleiding en tevens goede toegankelijkheid voor
schoonmaken of ontstoppen.
Toelichting 2: Mede afgestemd op Bouwbesluit 2012 - art. 6.18, lid 5c
i.v.m. functioneren openbare stelsels bij extreme buien

X

ontspanningsleiding

Aanpassing NEN 3215 – tab. 6 / NTR 3216 – tab. 5.07
Gelijktijdigheidscoëfficiënt (p) in de formule
voor de samengestelde afvoer (Qa) van
kantoorgebouwen gewijzigd:
Qa = p √ ∑ Qi [l/s]
p = 0,7 gewijzigd in p = 0,5

Richtlijnen in NTR 3216 in aanvulling op o.a. NEN 3215
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

NTR 3216: Afvoerleiding keukengootsteen
Richtlijnen in aanvulling op de eisen in NEN 3215
Tabel 4.02 “Maximum leidinglengte van een liggende afvoerleiding”
Aangesloten toestellen:
Binnenmiddellijn:
Leidingafschot:
Maximum leidinglengte
(toestel- + verzamelleiding):
Maximum gesommeerde
richtingsverandering:

1 keukengootsteenbak, +
eventueel vaatwasmachine
69 mm
1:200 (5 mm/m)
5m
135 °

Hoofdstuk 14, par. 14.2 Aanvulling nadere eisen voor het ontwerp
14.2.1 Lozingstoestellen, stankafsluiters en muur- of vloerbuizen
Lozingstoestellen moeten met een demontabele stankafsluiter aan de gebouwriolering
zijn verbonden. Een lozingstoestel met ingebouwde stankafsluiter moet in zijn geheel
afneembaar zijn. Bijvoorkeur muur- en vloerbuis met rubber ringverbinding aansluiten
op afvoerleiding. I.v.m. groter risico op verstopping van toestelleiding
keukengootsteenbak moet deze makkelijk kunnen worden ontstopt. Dit kan door een
losneembare aansluiting van de vloerbuis op de liggende leiding.

NTR 3216: Tabel 4.02

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten

riolering
in woning
overzijde straat

straatkolk

lucht

verzamelleiding ligt laag in de kruipruimte,
straatriool slechts gedeeltelijk gevuld

straatriool
VWA

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten

riolering
in woning
overzijde straat

straatkolk

verzamelleiding ligt laag in de kruipruimte,
straatriool grotendeels gevuld

straatriool
VWA + HWA

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten

riolering
in woning
overzijde straat

straatkolk

verzamelleiding ligt hoog in de kruipruimte,
straatriool grotendeels gevuld

straatriool
VWA + HWA

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten - par. 4.8.2.2
Ligging riolering hoog in kruipruimte:
- beter/langer functioneren gebouwriolering
bij gedeeltelijk en grotendeels gevuld
straatriool
- minder kwetsbaar bij hoge
grondwaterstand (o.a. verplaatsen,
opdrijven, losschieten verbindingen)

X

- betere toegankelijkheid kruipruimte (obstakel)
aanleg voldoet niet aan voorschriften en richtlijnen

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten - par. 4.8.2.2
0,8 m

0,6 m

18,0 m

0,62 m

1,0 m

Toegankelijkheid kruipruimte
(brochure ‘Kruipruimten’, onderdeel Arbocatalogus voor de installatiebranche):
- gewenste min. hoogte 0,8 m
- vrije hoogte onder obstakel 0,60 m (niet door uitgraven extra hoogte creëren)
- kruipgaten minimumafmetingen 1,00 x 0,62 m
- maximum afstand tot een kruipgat 18 m
- bij kleiner kruipgat, maximum afstand tot kruipgat 7,5 m, daarnaast extra maatregelen

NTR 3216: Niet-toegankelijke kruipruimten = kruipruimteloos
Is kruipruimte niet redelijk toegankelijk:
- beschouw dan bouwwerk als met niet-bereikbare kruipruimte, of als
- kruipruimteloos bouwwerk
In een niet-bereikbare ruimte onder begane grondvloer mag geen riolering worden
aangebracht !

Praktijkvoorbeeld van niet-bereikbare kruipruimte

NTR 3216 par. 4.8.2.2 Kruipruimteloos bouwwerk
Richtlijnen voor aanleg riolering in kruipruimteloos bouwwerk:
Situatie: een niet-bereikbare ruimte onder de vloer of vloer direct gestort op zand dan
bij zakkende grond:
- leidingen onder beg. grondvloer in betonsleuven (constructief geheel met vloer), of
- leidingen in beg. grondvloer (in stroken tussen bouwmuren en vloeroplegging,
en in passtroken), of
- leidingen op constructieve begane grondvloer, bijv. in een geïsoleerde 200 mm dikke
leidingvloer (schuimbeton)
Let op!: leidingen moeten vóór en tijdens betonstorten in alle richtingen worden gefixeerd,
zo nodig leidingen ook vullen met water.
bij niet-zakkende grond:
- een van de hierboven genoemde maatregelen, of
- leidingen in zandsleuven fixeren in verticale richting (met corrosievast materiaal)
aan fundering en vloer
Let op!: in grond met hoog zoutgehalte, toch de maatregelen als bij zakkende grond

Voorbeelden riolering in begane grondvloer

Verzamelleiding riolering in een strook
tussen de bouwmuur en vloeroplegging

Verzamelleiding riolering in schuimbeton
op constructievloer

NTR 3216: Drukbestendigheid 4.8.1.3

Volgens standaardproductnormen en beoordelingsrichtlijnen
moeten leidingen van de gebouwriolering ten minste bestand zijn
tegen een waterdruk van 50 kPa (5 mwk). Dat is gering !
Afhankelijk van de leidingconfiguratie en de hoogte van de
aangesloten lozingstoestellen of dakafvoeren t.o.v. de voet van
standleiding kunnen aanzienlijk grotere waterdrukken optreden.
Daarmee moet rekening worden gehouden met:
- materiaalkeuze,
- verbindingstechnieken, en
- uitvoering beugelwerk.

KANTOORFUNCTIE

Met name de leidingen onder de begane grondvloer en de
daarop aangesloten onderste gedeelten van standleidingen
kunnen dan worden belast met een relatief grote waterdruk en
watermassa.

LOGIESFUNCTIE

Door verstopping of stagnatie stroomafwaarts kunnen
afvoerleidingen vollopen met water.

NTR 3216: Drukbestendigheid – Meetmethode HWA
NTR 3216 – 13.2.1 verwijst naar:
NEN 3215 – art. 8.3: Meetmethode voor de dichtheid van hemelwaterafvoersystemen
Het hemelwaterafvoersysteem wordt volledig met water gevuld.
Na 10 min stabilisatie van het waterniveau wordt het niveau gemarkeerd.
Vervolgens wordt na 15 min visueel gecontroleerd of het voorgaande waterniveau niet
meer dan 10 mm is gedaald.

Standaard keurmerk
voor gebouwriolering
biedt geen garantie
tegen hoge druk

Regelgeving en richtlijnen voor riolering van bouwwerken
andere dan

Riolering van bouwwerken

NTR 3216:2012
richtlijnen

functionele eisen
gebouwriolering

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

BOUWBESLUIT 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

Omgevingsvergunning
voor o.a.
bouwen en milieu
(m.i.v. 1 oktober 2010)

Algemene regels voor
lozingen in
(Activiteiten)-besluit(en)
Regelingen
lozingsbesluiten
ISSO 70.2
IBA’s

ISSO 70.1
Hemelwater

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

richtlijnen

richtlijnen

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarden

Bouwbesluit 2012, art. 6.18: TERREINLEIDING
Landelijk uniforme voorschriften (ongeacht of wordt aangesloten op openbaar riool)
art. 6.18, lid 1: technische eis aansluiting gebouwriolering: geveldoorvoer
art. 6.18, lid 2: technische eis aansluiting gebouwriolering: zettingsconstructie
art. 6.18, lid 3: technische eisen uitvoering buitenriolering huishoudelijk afvalwater
art. 6.16. lid 4: technische eis leidingmateriaal
Invulling voorschriften door gemeenten (bij aansluiting op openbaar riool):
art. 6.18, lid 5a: maatvoering aansluiting VWA op perceelgrens
art. 6.18, lid 5b: of, en zo ja, maatvoering HWA op perceelgrens
art. 6.18, lid 5c: of, en zo ja, welke aanvullende voorzieningen

Bouwbesluit art. 6.18, lid 1 - NTR 3216, par. 12.1
perceelgrens
uitwendige
scheidingsconstructie
perceelgrens

Een ondergrondse doorvoer van een
gebouwriolering door een uitwendige
scheidingsconstructie van een
bouwwerk ligt zoveel mogelijk
haaks op de scheidingsconstructie

straatriool (VWA)

Terreinleiding

90°
gebouw

perceelgrens
perceelaansluitleiding

terreinleiding

Situatie

Bouwbesluit art. 6.18, lid 2 - NTR 3216, par. 12.7
Terreinleiding
De gebouwaansluiting van de
riolering is zodanig dat bij zetting de
dichtheid van de aansluiting en de
afvoer gehandhaafd blijft.

hemelwaterafvoerleiding

polder-expansiestuk
schuifstuk
ontstoppingsstuk

perceelaansluitleiding
straatriool (VWA)
perceelgrens
openbare buitenriolering

ontlastput

< 0,5 m

< 0,5 m

gebouwaansluiting
terreinleiding
buitenriolering

gebouwriolering

terrein- infiltratieleiding voorziening
buitenriolering

Zettingen in de praktijk

200 mm

Voorbeeld van stoep van twee naast elkaar gelegen
woningen: bodemdaling in 5 jaar

onderheide perceelaansluitleiding

In grote delen van Nederland bodemdaling:
- klei- en veengebieden > 15 mm per jaar
- slap veen 30 à 40 mm per jaar
- zetting ook in gebieden met andere ondergronden

wijze van verdichting grondwerk
rondom riolering heeft ook invloed

< 200 mm
15
00

m
m

pendelstuk:

plankconstructies:

- geschikt voor grondzakking
van maximaal 100 mm
- minimum stijfheid buis: SN 4
- twee flexibele steekmoffen
(SN 8, vrije hoekverdraaiing
van 3°per mofeind)
- buislengte 1 m
- asbelasting direct naast gevel
vermijden

- geschikt voor grondzakking
van maximaal 200 mm
- minimum stijfheid buis: SN 8
- planklengte 1,5 m beugel of band bevestigd aan
fundering

< 200 mm

10
00
mm

< 100 mm

NTR 3216, par. 12.7: voorbeelden zettingsconstructies (1)

NTR 3216, par. 12.7: Voorbeelden zettingsconstructies (2)
flexibele leiding:

600 mm

D = 125 mm

2000 mm

D=
110 mm

- geschikt voor grondzakking
100 mm zonder betonnen neus,
500 mm met neus op funderingsbalk
- neus 600 x 300 mm
- neus zorgt voor geringe grondbelasting
t.p.v. doorvoer
- zonder neus is kans groot dat de flexibele
leiding bij grotere zakking dan 100 mm
wordt platgedrukt
- afdichtingen van slang in en om de buizen
vraagt bijzondere aandacht

polder-expansiestuk:
> 500 mm
D = 110 mm
125 mm
160 mm
200 mm

- geschikt voor grondzakking > 500 mm
- minimum stijfheid buis: SN 4
- asbelasting naast gevel vermijden

Praktijkvoorbeelden gebroken gebouwaansluitingen

Controle en onderhoud
In buitenriolering inspectie- of
ontstoppingsmogelijkheid nabij
perceelgrens.
Indien afstand tussen gevel en
perceelgrens > 5 m dan ook direct
voorbij gebouwaansluiting/
zettingsconstructie
ontstoppingsstuk < 5 m

gebouwaansluiting

NEN 3215, art. 4.1.10 / NTR 3216, par. 14.2.5

ontstoppingsstukken > 5 m

perceelaansluitleiding
zettingsconstructie

straatriool (VWA)
perceelgrens

terreinleiding

openbare buitenriolering

buitenriolering

gebouwriolering

Bouwbesluit art. 6.18, lid 3 - NTR 3216, par. 12.1
Technische eisen uitvoering terreinleiding huishoudelijk afvalwater
3a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;
3b. heeft een vloeiend beloop;
3c. is waterdicht
3d. heeft een voldoende inwendige middellijn
3e. bevat geen beer- of rottingput.

3a. geen vernauwingen in
stroomrichting

3b. vloeiend verloop

3e. geen beerput

BB art. 6.18, lid 3c - waterdichtheid terreinleiding huish. afvalwater
NEN 3215 art. 8.4 en NTR 3216, par.13.2.3: Waterverliestest
- terreinleiding vullen met water tot 1 m boven het hoogste punt
- vullen vanaf het laagste punt
- rechte stijgbuis, inwendige middellijn ca. 35 mm, lengte 1,1 m boven het hoogste punt
van het leidingsysteem
- na 10 minuten stabilisatie het waterniveau markeren
- vervolgens na 15 minuten visueel vaststellen of waterniveau niet meer dan 10 mm
gedaald is
markering
max. daling
waterniveau 10 mm
Ø 35 mm

1000 mm

BB art. 6.18, lid 3d - capaciteit terreinleiding huish. afvalwater
NEN 3215 art. 7 en NTR 3216, par. 12.3 (12.3.1 t/m 12.3.3)
bepaling afvoercapaciteit terreinleiding:
- afschot 5 tot 20 mm/m, voorkeur 10 mm/m
- (a) terreinleiding huishoudelijk afvalwater volgens
verzamelleiding gebouwriolering
- (b) terreinleiding hemelwater volgens
verzamelleiding gebouwriolering
- (c) terreinleiding gecombineerde afvoer
huishoudelijk afvalwater (a) + hemelwater (b):
vullingshoogte 70% bij (a) en
vullingshoogte 100% bij (a) + (b)
(druklijn gelijk is aan binnen bovenkant leiding)

ontlastput

hwa

(b)

perceelaansluitleiding

straatriool (VWA+HWA)

(c)

< 0,5 m

(a)

gebouwaansluiting

perceelgrens
openbare buitenriolering

terreinleiding

gebouwriolering

Bouwbesluit art. 6.18, lid 4 - NTR 3216, par. 12.1
Terreinleiding:
het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken voldoet aan:
a.

NEN 7002; keuringseisen centrifugaal gegoten gietijzeren buizen (GA) voor leidingen voor de afvoer
binnenshuis van afvalwater, met uitzondering van grondleidingen;
b. NEN 7003; keuringseisen zandgegoten hulpstukken voor gietijzeren buizen (GA) bestemd voor
leidingen voor de afvoer binnenshuis van afvalwater, met uitzondering van grondleidingen;
c. NEN 7013; Expansiestukken voor buizen van Expansiestukken van PVC en ABS voor
binnenrioleringen (1980)

d.
e.
f.
g.

NEN-EN 1401-1; Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Ongeplasticeerd PVC
(PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem
NEN-EN 295-1; Keramische buizen (gres) en hulpstukken alsmede buisverbindingen voor riolering
riolering onder vrij verval - Deel 1: Eisen
NEN-EN 295-2; Idem - Deel 2: Kwaliteitscontrole en monstername
NEN-EN 295-3; Idem - Deel 3: Beproevingsmethoden

BB art. 6.18, lid 5a - Geen aansluitplicht op openbaar riool VWA
“Indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool
aanwezig (of een ander, volgens het GPR gelijkwaardig systeem) waarop kan
worden aangesloten ……”
Dit betekent dat áls een aansluiting mogelijk is,
deze ook wordt gemaakt, tenzij de gebouweigenaar
daarop geen prijs stelt (aansluiting is tenslotte niet
verplicht).
Wanneer aansluiting mogelijk is, mag de eigenaar of
gebruiker zijn afvalwater niet op een andere manier
lozen, ook niet naar eigen zuivering. Daarom zal de
eigenaar in het algemeen wel een aansluiting willen.

perceelaansluitleiding
perceelgrens

inspectieput

perceelgrens
perceelgrens

Indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een
openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan
worden, bepaalt de gemeente op welke plaats (m), op welke
hoogte (h) en met welke inwendige middellijn (Ø) de riolering
van huishoudelijk afvalwater van het bouwwerk wordt
aangesloten op de perceelaansluitleiding

straatriool (VWA)

Bouwbesluit art. 6.18, lid 5a - NTR 3216, par. 3.4.3

gebouw

m
perceelgrens

Ø

h

perceelaansluitleiding
straatriool (VWA)

openbare buitenriolering

perceel

Profiel perceelaansluitleiding

Situatie

praktijk: veelal tussen 0,65 en
0,8 m b.o.b. onder maaiveld

gronddekking > 0,5 m

Bouwbesluit art. 6.18, lid 5a - NTR 3216, par. 3.4.3

perceelgrens

perceelaansluitleiding

< 0,5 m

straatriool (VWA)

gebouwaansluiting

ontstoppingsstuk
openbare buitenriolering

zettingsconstructie
terreinleiding

gebouwriolering

Bouwbesluit art. 6.18, lid 5a - NTR 3216, par. 3.4.3

praktijk: soms slechts 0,50 m
b.o.b. onder maaiveld en
lange terreinleiding

gronddekking
dan < 0,35 m !

perceelgrens

perceelaansluitleiding
flexibele
steekmoffen

straatriool (VWA)
ontstoppingsstuk
openbare buitenriolering

terreinleiding

< 0,5 m
gebouwaansluiting

terreinleiding

gebouwriolering

bouwconstructieve
aanpassing
noodzakelijk ?

Bouwbesluit art. 6.18, lid 5a - NTR 3216, par. 3.4.3
In extreme situaties een rioolpompinstallatie?

praktijk: soms slechts 0,50 m
b.o.b. onder maaiveld en
lange terreinleiding

gronddekking
dan < 0,35 m !

perceelgrens

perceelaansluitleiding
straatriool (VWA)

gebouwaansluiting
ontstoppingsstuk

openbare buitenriolering

terreinleiding

terreinleiding
gebouwriolering

Bouwbesluit art. 6.18, lid 5b - Gemeente bepaalt traject hemelwater
“Indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar
hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool
aanwezig is waarop aangesloten kan worden en
hemelwater op dat stelsel of riool mag worden
gebracht …….”.
Gemeente bepaalt wat met hemelwater gebeurt
Formulering wijkt af van die van huishoudelijk afvalwater
Essentieel is: “mag worden gebracht”.
Perceeleigenaar heeft eerste verantwoordelijkheid
voor opvang hemelwater.
Gemeente:
Gemeentelijk rioleringsplan
- geeft aan dat perceeleigenaar hemelwater op eigen terrein
moet infltreren of in oppervlaktewater moet lozen;
- heeft ontvangstplicht indien perceeleigenaar onmogelijk hemelwater kan lozen
- mág wel hemelwater accepteren, ook als zij hiertoe niet is verplicht
- moet haar beleid voor de afvoer van afval- en hemelwater vastleggen in het
gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

perceelaansluitleiding
perceelgrens

perceelgrens
perceelgrens

HWA stelsel in straa

Indien voor hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of
een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten
kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag
worden gebracht, bepaalt de gemeente op welke plaats (m),
op welke hoogte (h) en met welke inwendige middellijn (Ø) de
riolering van hemelwater van het bouwwerk wordt aangesloten
op de perceelaansluitleiding

straatriool (VWA)

BB art. 6.18, lid 5b - Aansluiting op openbaar stelsel HWA

gebouw

m

inspectieput
perceelgrens

Ø

h

perceelaansluitleiding

gescheiden stelsel

straatriool (HWA)

openbare buitenriolering

Situatie 1

perceel

Profiel perceelaansluitleiding

perceelgrens

perceelgrens

gebouw

m

gebouw

m
perceelgrens

perceelaansluiteiding

In openbaar terrein kan de
gemeente beide leidingen
samenvoegen (situatie 3).

straatriool (VWA+HWA)

Gedachte hierachter is dat de
gemeente in de toekomst
zonder problemen al het
hemelwater van het particuliere
perceel kan afkoppelen,
als zij hiertoe besluit.

perceelgrens

perceelgrens

Bij aansluiting van afval- en
hemelwater voor nieuwbouw
gaat het Bouwbesluit 2012 uit
van gescheiden leidingen
tot de perceelgrens (situatie 2).

straatriool (VWA+HWA)

BB art. 6.18, lid 5b - Aansluiting op openbaar riool VWA+ HWA

perceelgrens
perceelaansluiteiding

Situatie 2

Situatie 3

gemengd stelsel
- aparte aansluitingen

gemengd stelsel
- aparte terreinleidingen
- koppeling in openbaar
gebied
(perceelaansluitleiding)

perceelgrens
perceelgrens

Een uitzondering vormen de leidingsystemen van
grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de
buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater.

straatriool (HWA

Een aansluiting van een leidingsysteem voor de afvoer van
hemelwater van het gebouw op de buitenriolering, moet buiten
het gebouw zijn voorzien van een ontlastput.

straatriool (VWA)

BB art. 6.18, lid 5b - NTR 3216 7.4.3 Ontlastputten

gebouw

perceelaansluitleiding
inspectieput

ontlastput
perceelgrens

grondgebonden
woning

Een uitzondering vormen de leidingsystemen van
grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de
buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater.

perceelgrens
perceelgrens

Een aansluiting van een leidingsysteem voor de afvoer van
hemelwater van het gebouw op de buitenriolering, moet buiten
het gebouw zijn voorzien van een ontlastput.

straatriool (VWA+HWA)

BB art. 6.18, lid 5b - NTR 3216 7.4.3 Ontlastputten

grondgebonden
woning
perceelaansluitleiding
koppeling VWA en HWA

perceelgrens

inspectieput
perceelgrens

perceelaansluitleiding
straatriool
(VWA + HWA)

terreinleiding HWA
terreinleiding VWA

openbare buitenriolering

Profiel perceelaansluitleiding

dan ook een ontlastput
in aansluiting van
hemelwaterafvoer
op buitenriolering !

Situatie 3: koppeling in openbaar gebied
bij grondgebonden woning

BB art. 6.18, lid 5b - NTR 3216 7.4.3 Ontlastputten
hwa-stl
met ontlastput

hwa-inpandig

gebouw

hwa-stl.

hwa-stl.

ontlastput

ontlastput

hwa-stl
met ontlastput

gebouw

hwa-stl
met ontlastput

gebouw

hwa-stl
met ontlastput

inpandig leidingsysteem
buitenriolering langs fundering:
voor hemelwaterafvoer
vier gebouwaansluitingen en dus
met één gebouwaansluiting op
vier ontlastputten
de buitenriolering: één ontlastput

hwa-stl.

hwa-stl.

leiding aan fundering bevestigd:
is gebouwriolering met één
gebouwaansluiting
op de buitenriolering en dus
één ontlastput toegestaan

Bouwbesluit: geen eisen uitvoering/capaciteit terreinleiding HWA
Bouwbesluit 2012, art. 6.18 bevat geen voorschriften voor:
uitvoering en capaciteit terreinleiding voor afvoer hemelwater
NEN 3215 art. 7 en NTR 3216, par 12.3 (12.3.4)
Bepaling afvoercapaciteit terreinleiding:
- afschot 5 tot 20 mm/m, voorkeur 10 mm/m
- (d) terreinleiding hemelwater van gebouw tot aan ontlastput
(druklijn of vullingshoogte 100% waarbij druklijn samenvalt
met binnenbovenkant leiding)
Adak: 0,03 l/(s • m2) • α, T=5 jaar
- (e) terreinleiding hemelwater na ontlastput (vullingshoogte 100% …)
Adak + Aterrein: 0,011 l/(s • m2), T=2 jaar
- (f) ontlastput:
Adak: 0,03 l/(s • m2) • α, T=5 jaar

Opmerking: voor belasting terreinleiding na ontlastput wordt
geen reductiefactor (α) toegepast voor vertraging dakafwerking

dakafvoer

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
dimensioneringsregels

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer
zettingsconstructie

perceelaansluitleiding

ontlastput met
ontstoppingsmogelijkheid en
stankscherm, ontlastcapaciteit:

Adak: 0,03 l/(s • m2) • α,

standleiding
hemelwaterafvoer

T=5 jaar

(f)

terreinkolken

verzamelleiding

(e)
perceelgrens

(d)
terreinleiding
buitenriolering

openbaar riool
(VWA+HWA

capaciteit buitenriolering
benedenstrooms de ontlastput:
Adak + Aterrein: 0,011 l/(s • m2), T=2 jaar

< 0,5 m
gebouwaansluiting

perceelgrens

gebouwriolering
capaciteit gebouwriolering en buitenriolering
bovenstrooms de ontlastput:
Adak: 0,03 l/(s • m2) • α, T=5 jaar

Aterrein
BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

Adak

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i < 0,011 l(s•m2)
< 0,011 l(s•m2)

dakafvoer

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

zettingsconstructie
perceelaansluitleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

ontlastput
terreinkolken

verzamelleiding
< 0,5 m

perceelgrens
terreinleiding
buitenriolering

openbaar riool
(VWA+HWA

gebouwaansluiting

perceelgrens

gebouwriolering

< 0,011 l/(s • m2)

< 0,011 l/(s • m2)
terrein
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dak

dakafvoer

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i > 0,011 l(s•m2)

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

> 0,011 l(s•m2)

zettingsconstructie
perceelaansluitleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

ontlastput
terreinkolken

verzamelleiding
perceelgrens

< 0,5 m
terreinleiding
buitenriolering

openbaar riool
(VWA+HWA

gebouwaansluiting

perceelgrens

gebouwriolering

> 0,011 l/(s • m2)

> 0,011 l/(s • m2)
terrein

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216
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dakafvoer

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i > 0,03 l(s•m2)

dakafvoer

zettingsconstructie
perceelaansluitleiding

ontlastput

noodafvoer

> 0,03 l(s•m2)

noodafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

terreinkolken
verzamelleiding
perceelgrens

< 0,5 m
terreinleiding
buitenriolering

openbaar riool
(VWA+HWA

gebouwaansluiting

perceelgrens

gebouwriolering

> 0,03 l/(s • m2)

> 0,03 l/(s • m2)
terrein
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dak

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
< 0,011 l(s•m2)
werking bij verstopping

dakafvoer

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

zettingsconstructie
perceelaansluitleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

ontlastput
terreinkolken

verzamelleiding
perceelgrens

verstopping
terreinleiding
buitenriolering

openbaar riool
(VWA+HWA

< 0,5 m
gebouwaansluiting

perceelgrens

gebouwriolering

< 0,011 l/(s • m2)

< 0,011 l/(s • m2)
terrein
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dak

Voorkom wateroverlast of waterschade (buren)

Bouwbesluit 2012 stelt geen eisen aan voorzieningen voor de tijdelijke berging van
hemelwater binnen de perceelgrens. NTR 3216, par. 7.11 wijst op voorkomen van
wateroverlast of schade door op maaiveld overstortend water uit ontlastputten.
De perceeleigenaar:
- bepaalt zelf welke voorziening hij gebruikt en met welke berging en infiltratiecapaciteit
- moet op grond van artikel 6.15, lid 1 aantonen dat de voorziening het water kan
verwerken en geen overlast oplevert voor naburige percelen
- die er voor ervoor kiest om het hemelwater op een verlaagd grasveld te lozen, met
met voldoende capaciteit en zonder problemen voor de omgeving, voldoet aan BB 2012

Voorkom wateroverlast of waterschade (buren)
Bijlage G van NTR 3216 betreft een samenvatting van ISSO-publicatie 70.1 en gaat over
het omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens.
Bijlage C van ISSO-70.1 bevat informatie voor de berekening van berging en
infiltratiecapaciteit.

Bovengrondse infiltratie
TVVL Magazine
sept. 2012

Verticale infiltratie

Infiltratiekratten

Voorkom wateroverlast of waterschade (buren)
ISSO-publicatie 70.1:
Voor normale omstandigheden wordt gerekend met een neerslagsituatie die (afhankelijk
van eigen keuze) eens per 2 jaar (T=2) tot eens per 5 jaar (T=5) kan voorkomen
(neerslagintensiteit 0,011 resp. 0,03 l/(s.m2) bij een regenduur van 15 min. resp. 5 min.
Om wateroverlast of waterschade te voorkomen moet ook
getoetst worden voor extreme situaties.
Denk ook aan hemelwater uit noodafvoersystemen.
Uitgaande van een regenduur van 2 uur en (T=2, T=5), T=25
of T=50, wordt gerekend met een neerslagvolume van resp.
ca. (22, 26), 37 en 40 mm (40 l/m2), dat is veel !
Inrichting perceel voor tijdelijke berging:
- zodanig dat de berekende hoeveelheid
water daar zonder overlast geborgen kan worden
- bijvoorbeeld verlaagd aangelegd grasveld, of
- verlaagd aangelegd deel van een parkeerplaats
- vormgeving berginglocatie zodanig dat deze na één of
enkele dagen na de extreme gebeurtenis
leeggelopen is (bijv. infiltratie in de bodem)

terreinleiding VWA

X
ontlastput

X

X

perceelgrens

straatriool (VWA)

perceelgrens

perceelgrens

straatriool (VWA)

Voorkom wateroverlast of waterschade (buren)

noodafvoeren lozing
boven maaiveld

X
infiltratiekoffer
perceelgrens

voorkom dat water uit noodoverlaten over het maaiveld naar aangrenzend perceel stroomt
voorkom dat water vanuit de infiltratievoorziening in de kruipruimte komt

perceelgrens

terreinleiding VWA
noodafvoeren lozing
boven maaiveld
ontlastput

>3m

infiltratiekrat onder
oppervlaktevoorziening
(infiltratiegreppel)

perceelgrens

zorg voor voldoende tijdelijke berging voor extreme situaties

straatriool (VWA)

perceelgrens

perceelgrens

straatriool (VWA)

Voorkom wateroverlast of waterschade (buren)

RIOLERING VAN BOUWWERKEN

ISSO organiseert uitgebreide instructiebijeenkomsten: zie www.isso.nl
Begin 2013 verschijnt een herziene versie van Kleintje Riolering

Will Scheffer

