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In de aansluiting van de hemelwaterafvoer op 

de riolering is de toepassing van een ontlastput 

voorgeschreven. Oorspronkelijk was dit 

voorschrift bedoeld om te voorkomen dat, bij 

verstopping of stagnatie van de afvoercapaci-

teit van de riolering, afvalwater via sanitaire 

lozingstoestellen de woning of het gebouw 

binnendringt. Het betreft dan de riolering 

waarin ook het huishoudelijk afvalwater wordt 

afgevoerd en die aangesloten is op een 

openbaar gemengd rioolstelsel. Dit voorschrift 

is al meer dan dertig jaar oud en terug te 

vinden in normblad NEN 3213:1981. De Model 

Bouwverordening uit die tijd noemt NEN 3213 

als norm voor de binnenriolering. In de praktijk 

werd dit voorschrift slecht opgevolgd en op 

veel plaatsten ontbreekt dan ook de ontlastput. 

Formeel was NEN 3213 niet landelijk verplicht. 

Met de komst van het Bouwbesluit in 1992 is 

dat wel het geval met NEN 3215. Volgens NEN 

3215:1991 mogen de leidingsystemen voor 

huishoudelijk afvalwater en hemelwater buiten 

de woning of het woongebouw alleen onder het 

maaiveld in de grondleiding worden samenge-

voegd en met toepassing van een ontlastput 

ten behoeve van overtollig hemelwater. Hoewel 

de naam dat wel doet vermoeden, ligt de 

grondleiding volgens NEN 3215:1991 niet 

buiten het gebouw in de grond, maar onder de 

begane grond en maakt deel uit van de 

binnenriolering. De grondleiding steekt 

maximaal 0,5 m voorbij de gevel. De definitie 

van de ontlastput in dat normblad luidt: 

‘voorziening die beoogt tijdens onvoldoende 

afvoercapaciteit van de huisaansluitleiding en/

of grondleiding het overtollige water zonder 

schade af te voeren buiten de woning’. NEN 

3215 was toen formeel alleen van toepassing 

voor woningen, later is dit normblad van 

toepassing geworden op alle bouwwerken .  

Uitgebreid 

In NEN 3215:2011 is de definitie van een 

ontlastput aangepast aan de huidige termen en 

systeemgrenzen: ‘voorziening die beoogt 

tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de 

buitenriolering en/of de perceelaansluitleiding 

het overtollige afvalwater zonder schade af te 

voeren buiten het gebouw’. Het voorschrift 

voor de toepassing van ontlastputten was in 

2007 al belangrijk uitgebreid: ‘Een aansluiting 

van een leidingsysteem voor de afvoer van 

hemelwater van het gebouw op de buitenriole-

ring, moet buiten het gebouw zijn voorzien van 

een ontlastput. Een uitzondering vormen de 

leidingsystemen van grondgebonden woningen 

die zijn aangesloten op de buitenriolering voor 

uitsluitend de afvoer van hemelwater.’ 

Het gaat nu dus niet alleen meer om te 

voorkomen dat afvalwater via de sanitaire 

toestellen het gebouw kan binnendringen (bij 

toepassing van een buitenriolering voor de 

gecombineerde afvoer van huishoudelijk 

afvalwater en hemelwater). Het aangepaste 

voorschrift beoogt ook om in alle gevallen van 

verstopping en stagnatie van de afvoer in de 

buitenriolering (binnen en buiten de perceel-

grens) de berging van hemelwater op het dak 

zoveel mogelijk te beperken. De buitenriolering 

stroomafwaarts de ontlastput wordt immers 

Ontlastput in riolering
mag geen overlast geven

De ontlastput moet bij verstopping of stagnatie van de buitenriolering het 

hemelwater vanuit de gebouwriolering over het maaiveld storten. Daarbij mag 

geen waterschade ontstaan in en aan het bouwwerk en geen overlast en schade 

op aanliggende percelen. Maar er zijn nog meer factoren die meespelen bij 

plaats en uitvoering van de ontlastput.
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Afvoercapaciteit - Noodafvoersysteem - Bladscheider

De ontlastput moet een waterslot van 
100 mm hebben
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gedimensioneerd op een overbelasting van 

eens in de twee jaar, de gebouwriolering op 

eens in de vijf jaar. De overstortcapaciteit van 

de ontlastput moet ten minste gelijk zijn aan de 

capaciteit van het aangesloten leidingsysteem 

voor de afvoer van hemelwater van het 

bouwwerk. De uitbreiding van het voorschrift 

was noodzakelijk omdat steeds vaker extreme 

buien plaatsvinden als gevolg van de klimaat-

verandering. Het voorschrift in NEN 3215 

maakt daarom geen verschil in buitenriolering 

die is aangesloten op de gemeentelijke riolering 

of loost op een infiltratievoorziening, bergings-

voorziening of oppervlaktewater. 

Grondgebonden woningen

Voor grondgebonden woningen, voor zover de 

hemelwaterafvoerleiding niet is samengevoegd 

met het leidingsysteem van huishoudelijk 

afvalwater, is een ontlastput niet nodig. Veelal 
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Grondgebonden woning: gescheiden terrreinleidingen, buiten perceelgrens gekoppeld.

Inrichting eigen terrein afgestemd op berging hemelwater van extreme buien.

hebben grondgebonden woningen een hellend 

dak dat afvoert op goten. De vooropstand van 

een goot is lager dan de achteropstand zodat 

bij eventueel overlopen ervan de schade aan de 

woning beperkt blijft. De constructie van platte 

daken van grondgebonden woningen is veelal 

zodanig dat een overloopvoorziening onder de 

waterdichte lijn volstaat. 

Overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 schrijft 

de gemeente voor hoe de riolering van het 

bouwwerk, en dus de woning, wordt aangeslo-

ten op de perceelaansluitleidingen. Ook in het 

geval van een openbaar gemengd rioolstelsel 

kan de gemeente een gescheiden aansluiting 

verlangen voor huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater. Er zijn situaties dat de gemeente 

in het openbare gebied die perceelaansluitin-

gen alsnog koppelt. In dat geval, moet in de 

aansluiting van de hemelwaterafvoer op de 

gescheiden buitenriolering van de grondge-

bonden woning alsnog een ontlastput worden 

opgenomen.

Plaats

Volgens NEN 3215:2011 maakt de ontlastput 

deel uit van de buitenriolering. Stel dat een 

ontlastput aan het gebouw is bevestigd, dan 

maakt deze deel uit van de gebouwriolering. In 

de situatie dat het gebouw op de perceelgrens 

staat, komt de ontlastput buiten de perceel-

grens te liggen, dus in het openbare gebied. De 

ontlastput wordt dan tegen de gevel geplaatst 

en daaraan bevestigd. Dat moet in ieder geval 

binnen een afstand van 0,5 m vanaf de gevel 

worden gerealiseerd. Dat blijkt uit de definitie 

De ontlastput moet zo dicht mogelijk 
bij de gebouwaansluiting liggen

Ontlast-

putje onder 

hemelwa-

terafvoer 

tegen gevel, 

met rooster 

op circa 30 

mm boven 

bestrating.

Ontlastputje te 

laag geplaatst 

en daardoor 

snel verstopt.

Bladscheider als 

ontlastvoorziening 

Bron: Rioned
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in NEN 3215:2011 van de gebouwaansluiting. 

Die luidt als volgt: ‘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’. In de situatie dat het 

gebouw binnen de perceelgrens staat kan de 

ontlastput op een wat grotere afstand dan 0,5 

m van de gevel worden aangebracht. Maar in 

principe moet de plaats van de ontlastput in 

het maaiveld zo dicht mogelijk bij de gebouw-

aansluiting liggen. 

De reden hiervoor is dat de kans op een 

verstopping tussen de aansluiting van de 

hemelwaterafvoerleiding op de buitenriolering 

(gebouwaansluiting) en de ontlastput zo klein 

mogelijk moet zijn. Hoe groter de afstand van 

ontlastput vanaf de gebouwaansluiting, hoe 

langer de terreinleiding tot aan de ontlastput 

en des te groter een kans op verstopping. 

Factoren die mede bepalend zijn voor die 

afstand zijn bijvoorbeeld niet-overstromings-

bestendige plaatsen rondom het bouwwerk en 

de minimale lengte die nodig is voor de 

overgang van een hemelwaterafvoer UV-sys-

teem in het vrijverval systeem. Bovendien 

moet de ontlastput goed bereikbaar zijn voor 

onderhoud. 

Ontlastputten (niet berekend op extreme 

buien) en noodafvoersystemen (wel berekend 

op extreme buien) laten bij stagnatie of 

blokkade van het reguliere afvoersysteem het 

hemelwater over het maaiveld stromen. 

Daardoor kan op het eigen terrein (voor een 

deel) water komen te staan. Omdat de kans op 

extreme buien toeneemt zal dat ook vaker 

kunnen gebeuren. Op eigen terrein, maar ook 

die van de buren, kan wateroverlast ontstaan 

wanneer de inrichting van het terrein daarop 

niet is afgestemd.

Uitvoering 

Het normblad vermeldt de ontlastput, maar 

beschrijft deze niet verder. Alleen is vastgelegd 

dat de ontlastput ten minste een waterslot van 

100 mm naar de buitenriolering moet hebben 

als deze in verbinding staat met de openbare 

riolering van een gemengd stelsel. Er wordt ook 

wel gesproken van ontlastvoorzieningen. Deze 

zijn er in verschillende uitvoeringen, van klein 

bovengronds tot grote putten ondergronds. 

In NTR 3216:2012 zijn nadere richtlijnen voor 

de uitvoering van ontlastputten opgenomen. 

Het overstortrooster moet in ieder geval boven 

het maaiveld liggen (circa 30 mm) om inloop 

van water, grond en vuil te voorkomen. 

Wanneer de buitenriolering tevens huishoude-

lijk afvalwater afvoert, moet het overstortni-

veau bovendien voldoende laag liggen ten 

opzichte van de lozingstoestellen (vloerputjes) 

op de begane grond. In een hemelwaterafvoer 

aan de gevel kan een bladscheider boven het 

maaiveld eveneens voorzien in de ontlastfunc-

tie, mits niet wordt aangesloten op een 

buitenriolering voor de gemengde afvoer van 

huishoudelijk afvalwater. De fabrikant/

leverancier moet de ontlastvoorziening 

voorzien van een capaciteitsaanduiding. NTR 

3216:2012 beschrijft hiervoor een doorstroom-

test. n

        

volume a = volume c + volume d, ofwel: 

Aa · ∆p  =  Aa · ∆s + Ab · ∆s = 3 Aa · ∆s. Het 

theoretisch waterverlies is dan:  ∆s = ∆p/3 = 

30/3 = 10 mm. Ten opzichte van Aa = Ab is het 

waterverlies 1 - (10/15) = 0,33 kleiner dan 15 

mm, ofwel 33 %. 

Wanneer Ab = 3Aa wordt de vergelijking:  

Aa · ∆p  =  Aa · ∆s + Ab · ∆s = 4 Aa · ∆s. Het 

theoretisch waterverlies is dan: ∆s = ∆p/4 = 

30/4 = 7,5 mm. Ten opzichte van Aa = Ab is het 

waterverlies 1 - (7,5/15) = 0,5  kleiner dan  

15 mm, ofwel 50 %.

Onledigbaar waterslot 

Hieruit blijkt dat het wijzigen van de volumever-

houding tussen in- en uitlaatbeen een 

vermindering van het waterverlies oplevert. 

Bovendien is de verdampingssnelheid bij 

stankafsluiters met een groter Ab dan Aa , tot 

soms de helft kleiner dan bij de gelijkbenige 

buisstankafsluiter. 

Stel de situatie van een onderdruk (∆p) van 

300 Pa op een stankafsluiter waarvan de 

waterslothoogte (si) 40 mm is en de volume-

verhouding van uit- en inlaatbeen 2:1 bedraagt. 

Voor het verdampingsverlies (∆sv) wordt 15 

mm in rekening gebracht. Het theoretisch 

waterverlies door peilverschillen is dan:   

∆s = ∆p/3 = 30/3 = 10 mm. Na verdamping is 

de restwaterslothoogte sn = si - ∆s - ∆sv =  

40 - 10 - 15 = 15 mm. Deze restwaterslothoogte 

is bestand tegen een onderdruk van  

2 x 15 mm.wk = 30 mm.wk = 300 Pa, zodat er 

theoretisch geen sprake is van doorslaan. Met 

extra voorzieningen in het grotere uitlaatge-

deelte kan het waterverlies zodanig bemoeilijkt 

worden dat zelfs sprake is van een onledigbaar 

waterslot (figuur 4). 

Doucheputjes 

De constructie van het waterslot in sommige 

doucheputjes vraagt om problemen. Dat is het 

geval als de inlaat een grotere volume heeft 

dan de uitlaatconstructie. Dus het omgekeerde 

als hierboven beschreven. De volumeverhou-

ding van uit- en inlaat bedraagt dan bijvoor-

beeld 1:2, dus Ab = 0,5Aa· Aa · ∆p  =  

Aa · ∆s + Ab · ∆s = 1,5 Aa · ∆s  

Bij een volledig gevuld waterslot (h = 50 mm) 

vindt dan als gevolg van een onderdruk van 

300 Pa, een theoretisch verlies aan waterslot-

hoogte plaats van: ∆s = ∆p/1,5 = 30/1,5 =  

20 mm. Ten opzichte van Aa = Ab is het 

waterverlies 33 % groter. Ook het verdam-

pingsverlies van een doucheputje is veelal 

groter. De som van het waterverlies door 

peilverschillen en een groter verdampingsver-

lies resulteert uiteindelijk in een restwaterslot-

hoogte die veel kleiner is dan 15 mm met alle 

gevolgen van dien. Om maar te zwijgen over de 

gevolgen als de waterslothoogte kleiner is dan 

50 mm. Dat verklaart waarom op de lijst van 

klachten over rioollucht de doucheruimte op 

nummer één staat. n

Bij een volumeverhouding van het 
uit- en inlaatbeen van 3:1 is het 
waterverlies de helft kleiner

(vervolg van pag 37)

Over het Installatie Marketing Platform
Het Installatie Marketing Platform (IMP) 
biedt marketeers uit de installatiebranche de 
gelegenheid om achtergrondkennis te vergaren, 
te leren van de praktijkkennis van collega 
marketeers en een relatienetwerk op te bouwen.

De bijeenkomsten vinden zes keer per jaar 
plaats bij één van de lidbedrijven. Op elke 
bijeenkomst staat een actueel marketingthema 
centraal. Voorbeelden zijn; kansen in de 
renovatiemarkt, partnership & comakership met 
de bouwbranche, duurzaamheid & marketing, 
multi channel strategie & –confl icten, BIM en 
content marketing & thought leadership.

Over USP Marketing Consultancy
USP Marketing Consultancy is een onderzoeks- 
en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de 
bouw-, installatie- en vastgoedbranche. In 2010 
heeft USP het Installatie Marketing Platform 
(IMP) opgericht.

Interesse?
Wilt u zich aansluiten bij het IMP of eens een 
sessie bijwonen? Neem dan contact op met 
Reinoud de Jager (USP); dejager@usp-mc.nl of 
010-2066900.

Installatie Marketing Platform

  “Het IMP is een club van gelijkgezinde marketeers in de installatie branche die elkaar in elke bijeenkomst weer 
 prikkelen en inspireren met eigen voorbeelden en thema’s die op dat moment actueel zijn in de branche.” 
Martijn Koebrugge (Alklima)

  “Het IMP is een netwerk waar je inhoud, praktische tips en inspiratie krijgt aangereikt en waar je jezelf 
 vakinhoudelijk actief kunt ontwikkelen.” 
Shirley Hoogkamer (Huygmetaal Montagesystemen)

  “Eén inspirerende opmerking van een collega kan de investering van een hele middag zomaar goedmaken!”
Jan Blom (Nefi t)

  “Het Installatie Marketing Platform biedt marketingmanagers een uitgelezen kans te sparren over actuele thema’s 
 in de installatiebranche.”
Wendy van den Hanenberg (Jaga Konvektco)
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