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In het Bouwbesluit 2012 staat dat op aanwij-

zing van de gemeente wordt bepaald: ‘indien 

voor de afvoer van hemelwater een openbaar 

hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwater-

riool aanwezig is waarop aangesloten kan 

worden en hemelwater op dat stelsel of riool 

mag worden gebracht: op welke plaats, op 

welke hoogte en met welke inwendige 

middellijn de aansluiting wordt aangelegd’. 

Essentieel in deze formulering is ‘mag worden 

gebracht’. De eigenaar van het perceel heeft de 

eerste verantwoordelijkheid voor de opvang 

van het hemelwater. De gemeente kan 

aangeven dat de betreffende eigenaar het 

hemelwater op eigen terrein moet infiltreren of 

in het oppervlaktewater moet lozen. De 

gemeente heeft alleen een ontvangstplicht als 

genoemde voorzieningen binnen de perceel-

grens niet mogelijk zijn. Een gemeente mag 

natuurlijk wel hemelwater accepteren ook als 

zij dat niet verplicht is. 

De gemeente legt haar beleid voor de afvoer 

van afvalwater en hemelwater vast in het 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Uit het GRP 

volgt bijvoorbeeld dat voor een woongebouw 

Waar blijft het hemelwater?

Met de komst van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april krijgt de installateur te 

maken met nieuwe regels. Zoals voor het berekenen van de capaciteit van het 

hemelwaterafvoersysteem binnen de perceelgrens. De gemeente bepaalt wat 

met het hemelwater moet gebeuren, want afvoer via het openbaar riool is niet 

vanzelfsprekend.
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THEMA: RiolERing / PoMPEn

Regenintensiteit - Reductiefactoren - Ontlastput - Bufferen

Regenintensiteit 

i = 0,03 (l/s)/m2

Dakvlak (en/of denkbeeldig dakvlak 

van een samengesteld dak) met 

dakhelling j

Plat dak Plat dak met 

grindballast

Groen dak met  

dakhelling j  
en dikte aardlaag s [cm]

j>3° 
j≤45°

j>45°  
j≤60°

j>60°  
j≤85°

j>85° j≤3° j≤3° j≤3°

 
s ≤ 25

j≤3°  
 

s >25

j>3° 
j≤45°

Reductiefactor ß
voor dakhelling

1 0,8 0,6 0,3 1 1 1 1 1

Reductiefactor a voor 

soort dakbedekking

1 1 1 1 0,75 0,60 0,6 0,3 0,75

Tabel 1. Reductiefactoren voor de regenintensiteit (Bron: NTR 3216)

Kies plaats ontlastput zodanig dat 
geen overlast voor derden ontstaat
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met omliggend eigen terrein het leidingsys-

teem voor de afvoer van hemelwater wordt 

aangesloten op het openbaar riool. De 

capaciteit van dat leidingsysteem moet dan 

worden bepaald volgens de nieuwe NEN 

3215:2011.   

Capaciteit terreinleiding 

Het nieuwe normblad bevat bepalingsmetho-

den voor de afvoercapaciteit van terreinleidin-

gen. De afvoercapaciteit van de terreinleiding 

voor hemelwater moet tot aan de ontlastput 

voldoen aan de afvoercapaciteit (Qh1) van de 

gebouwriolering voor hemelwater. Gerekend 

wordt met een regenintensiteit (i) van  

0,03 l/(s • m2) die eens in de vijf jaar wordt 

overschreden (zie figuur 1). 

Afhankelijk van de situatie mogen daarop 

reductiefactoren voor de dakhelling (ß) en de 

dakafwerking (α) worden toegepast (zie tabel 

1). De af te voeren hoeveelheid hemelwater van 

een gebouw (Qh1 in l/s) bedraagt: i x ß x α x Ad. 

De oppervlakte (Ad in m2) betreft de effectieve 

oppervlakte van het dakvlak in m2 zoals 

bepaald volgens NEN 3215 (art. 6.1.2.3).

De ontlastcapaciteit van de ontlastput moet 

ten minste gelijk zijn aan de afvoer (Qh) van 

hemelwater van de gebouwriolering. Voor de 

afvoer (Qh2) van de buitenriolering beneden-

strooms de ontlastput wordt gerekend met een 

regenintensiteit van 0,011 l/(s • m2) die eens in 

de twee jaar wordt overschreden. De reductie-

factor (a) voor de soort dakbedekking is dan 

niet van toepassing:  Qh2 = i x ß x Ad.  

Voor de aansluiting van de afvoer (Qht) van 

hemelwater van verhard terreinoppervlak (At) 

op de terreinleiding wordt eveneens met een 

regenintensiteit van 0,011 l/(s • m2) gerekend: 

Qht = i x At

Benedenstrooms de ontlastput is de afvoer van 

hemelwater in de terreinleiding dan ten minste 

gelijk aan de afvoer van het gebouw Qh2 plus de 

afvoer van het terrein Qht.   

De middellijn van de terreinleiding wordt 

eenvoudig bepaald met een tabel in NTR 3216 

waarin de afvoercapaciteit gegeven is bij 

afschotten tussen 1:50 (20 mm/m) en 1:200 
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THEMA: RiolERing / PoMPEn

De gemeente legt haar beleid voor de 
afvoer van afvalwater en hemelwater 
vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP)

1. Principe hemelwaterafvoersysteem – dimensioneringsregels.

5. Werking hemelwaterafvoersysteem bij een verstopping benedenstrooms de ontlastput.   
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(5 mm/m). In verband met zettingen van de 

grond gaat de voorkeur uit naar een afschot 

van ten minste 1:100 (10 mm/m).

Werking hemelwaterafvoer

Figuur 2 geeft de werking van het hemelwater-

afvoersysteem weer bij een regenintensiteit 

niet groter dan 0,011 l/(s • m2). De werking bij 

een grotere regenintensiteit, maar niet groter 

dan 0,03 l/(s • m2), is weergegeven in figuur 3. 

De buitenriolering kan deze bui niet volledig 

verwerken. Daardoor stroomt hemelwater, ook 

vanuit de ontlastput, over het maaiveld (terrein 

of tuin) naar een bufferplek. Neemt de 

regenintensiteit verder toe tot boven  

0,03 l/(s • m2), dan kan ook de gebouwriolering 

het hemelwater niet meer volledig verwerken 

en treden de noodafvoeren op het dak in 

werking. De noodafvoeren lozen het hemelwa-

ter direct op het maaiveld (zie figuur 4).

Figuur 5 geeft de situatie weer bij een 

verstopping benedenstrooms de ontlastput. 

De ontlastput moet dan de volledige hemelwa-

terafvoer vanuit het aangesloten leidingsys-

teem van het gebouw kunnen ontlasten 

(overstorten op het maaiveld). 

Overlast voorkomen 

De plaats van een ontlastput moet binnen de 

voorschriften van NEN 3215 zodanig worden 

gekozen dat geen overlast voor derden 

ontstaat. Nagedacht moet worden waar het 

water naar toe kan als vanuit de ontlastput 

hemelwater over het maaiveld stroomt. Met de 

indeling van de tuin of het terrein moet 

rekening worden gehouden met bufferen. 

Daarbij mag op het perceel van de ‘buurman’ 

geen overlast ontstaan. Bij kleine tuinen zal 

buffering op straat mogelijk moeten zijn. Voor 

meer informatie zie project watertuinen op 

www.riool.info. n
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2. Werking hemelwaterafvoersysteem bij een regenintensiteit niet groter dan 0,011 l/(s • m2).

4. Werking hemelwaterafvoersysteem bij een regenintensiteit groter dan 0,03 l/(s • m2).

3. Werking bij een regenintensiteit groter dan 0,011 l/(s • m2,) maar niet groter  dan 0,03 l/(s • m2).

www.stabiplan.nl/bim
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