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oor het goed functioneren van het 
totale rioleringssysteem zijn ontspan-
ningsvoorzieningen (be- en ontluchten) 
van groot belang. Dit geldt voor zowel 

het gemeentelijk straatriool als voor de riolering 
van bouwwerken. Zijn die voorzieningen niet of 
onvoldoende aanwezig, dan ontstaan er proble-
men in de vorm van hinder en soms risico’s voor de 
gezondheid. 
Van oudsher wordt het straatriool in Nederland 
via de gebouwriolering be- en ontlucht. Is de 
ontspanningsvoorziening onvoldoende, dan kan 

dat overlopende lozings-
toestellen, zoals closets, 
tot gevolg hebben. Dit 
probleem wordt in het 
onderzoeksrapport van 
de Stichting Rioned 
vooral een zaak ge-
noemd van de eigenaar 
van het gebouw. 
De eerste versie van 
nen 3215:1991 schrijft voor 

dat elke gebouwriolering moet worden voorzien 
van een ontspanningsleiding die in open ver-
binding staat met de buitenlucht, dus ook als de 
gebouwriolering geen standleiding heeft. Voor 
die tijd was daarover in de voorschriften geen dui-
delijkheid. Verder moet elke standleiding worden 
aangesloten op een ontspanningsleiding waarvan 
de middellijn gelijk is aan die van de standleiding. 

Onder bepaalde voorwaarden werd een reductie 
van de middellijn met 20 procent toegestaan. Ten 
opzichte van de vroegere bouwvoorschriften zijn 
de voorschriften in nen 3215:1991 voor de middellijn 
iets zwaarder. In een latere versie van nen 3215 (1997) 
is een minimumeis gesteld aan de ontwerpmid-
dellijn van de ontspanningsleiding bij afwezigheid 
van standleidingen: 69 mm. In de 2011-versie is 
de reductie van de middellijn (20 procent) van de 
ontspanningsleiding komen te vervallen. De reden 
hiervoor is onder meer de intensievere regens die 
zorgen voor snellere en grotere luchtverplaatsin-
gen in straatriolen. Die luchtverplaatsingen zoe-
ken ook een uitweg via de ontspanningsleidingen 
van gebouwrioleringen. Wanneer van bestaande 
panden hemelwaterafvoeren worden afgekoppeld 
die tevens functioneerden als ontluchtingsleidin-
gen – een situatie die vroeger vaak voorkwam – 
kunnen eveneens problemen ontstaan door 
onvoldoende capaciteit van het ontspannings-
systeem.

Gebouwriolering 

Het door het Bouwbesluit aangewezen normblad 
nen 3215 is voor wat betreft de gebouwriolering 
van huishoudelijk afvalwater gebaseerd op het 
primaire ontspanningssysteem. Dit systeem stelt 
specifieke eisen aan het ontwerp en de uitvoe-
ring van de gebouwriolering. Door onvoldoende 
ontspanning van de gebouwriolering zelf ontstaan 
grote drukverschillen in de standleidingen en de 

V

Capaciteit ontspannings-
leidingen riolering schiet 
vaak te kort   
Hevige regenbuien leiden vaak tot overlast omdat het gemeentelijk rioleringssysteem de grote pieklast 
niet aan kan. Onderzoek wijst uit dat dit probleem voornamelijk wordt veroorzaakt door het ontbreken 
van ontspanningsleidingen of – indien deze wel aanwezig zijn – onvoldoende capaciteit van deze leidin-
gen. Overigens blijkt dat het aanwezige ontspanningssysteem ook vaak ontoereikend is voor een goed 
functioneren van de gebouwriolering.

Tekst en beeldmateriaal: Will Scheffer/cammediaservice

Droogstaande watersloten 
kunnen ook schadelijk zijn 
voor de gezondheid
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daarop aangesloten afvoerleidingen. De gevol-
gen daarvan zijn onder meer het leegzuigen van 
het waterslot in stankafsluiters of het persen van 
rioollucht door het waterslot heen. Dit laatste 
veroorzaakt in gebouwen een borrelend geluid, 
stankhinder en in extreme situaties zelfs rioolwa-
teroverlast of -schade. Droogstaande watersloten 
kunnen daarnaast schadelijk zijn voor de gezond-
heid, met name in de gestapelde bouw. Dat is 
het geval als uit het rioleringssysteem aërosolen 
ontsnappen met daarin ziekmakende micro-
organismen. 
Voor de werking van het primaire ontspannings-
systeem moet in ieder geval elke standleiding op 
een al dan niet gecombineerde ontspannings-
leiding zijn aangesloten. Bij de plaatsing van de 
uitmondingen van ontspanningsleidingen in het 

dak moet er op worden gelet dat geen stankhinder 
in het gebouw ontstaat via ventilatietoevoer-
openingen of op buitenruimten van gebouwen, 
zie afbeeldingen 1 (A t/m E) en 2. Uitmondingen 
mogen in geen geval in gevels worden geplaatst. 
Bij de plaatsbepaling van de uitmonding van een 
ontspanningsleiding in het dak moet rekening wor-
den gehouden dat wind in sommige situaties grote 
drukverschillen kan veroorzaken in het riolerings-
systeem. Ligt het dak hoger dan 20 m, dan moet 
de uitmonding zover mogelijk van de dakranden 
worden aangebracht. Sluit het dak aan op een 
opgaande gevel van 20 m hoog of meer, gemeten 
boven het dak, dan wordt de uitmonding zover 
mogelijk uit die gevel geplaatst. De eisen gesteld in 
nen 3215:2011 aan de ontwerpmiddellijn van ontspan-
ningsleidingen staan in tabel 1.

situatie voorwaarden ontwerpmiddellijn 

gebouwriolering van eenlaags ge-
bouw zonder standleiding  

ten minste een ontspanningsleiding ten minste 69 mm 
(4.2.6.2 van nen 3215)

ontspanningsleiding van een stand-
leiding

primair ontspanningssysteem dezelfde middellijn als de stand-
leiding; (4.2.6.1 van nen 3215)

gecombineerde ontspanningsleiding 
van meerdere standleidingen    

primair ontspanningssysteem ten minste gelijk aan de grootste 
middellijn van aangesloten stand-
leiding (4.2.6.3 van nen 3215)

dakuitmonding met regenkap eff ectieve doorstroming ten minste 
gelijk aan oppervlakte doorsnede van 
de ontspanningsleiding 
(4.2.6.4 van nen 3215) 

Tabel 1. Dimensionering van ontspanningsleidingen.

1. Minimale afstand uitmonding ontspanningsleiding in relatie met een ventila-
tievoorziening in hetzelfde dakvlak (A), en met een lager gelegen ventilatievoor-
ziening in een ander dakvlak (B). 

2. Minimale afstand uitmonding ontspanningsleiding in relatie met een lager 
gelegen ventilatievoorziening in een gevel (C), een hoger gelegen ventilatievoor-
ziening in een gevel (D) en ten opzichte van een buitenruimte (E).  
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Hoogbouw

Voor hoogbouw boven 60 m is het belangrijk het 
voorschrift in 4.2.6.3 van nen 3215:2011 goed te 
interpreteren. Daarin staat dat de ontwerpmid-
dellijn van een ontspanningsleiding waarop meer 
dan één standleiding is aangesloten met een 
maximum van tien, in het gecombineerde ge-
deelte ten minste gelijk moet zijn aan de grootste 
ontwerpmiddellijn van de standleidingen. In de 
praktijk blijkt in het ontwerp van de gebouwrio-
lering van een woontoren dit voorschrift verkeerd 
te zijn begrepen. En dat niet alleen. Het ontwerp 
voorziet in vier paar (dus totaal acht) standleidin-
gen volgens het systeem van 'om-en-om'-aan-
sluiten van de verdiepingen. In principe komt dit 
systeem overeen met het direct parallel ontspan-
ningssysteem. 
In het ontwerp heeft elke standleiding dezelfde 
ontwerpmiddellijn van 100 mm. nen 3215 kent dit 
systeem niet, ntr 3216 wel. Op de hoogste drie ver-
diepingen van de woontoren bevinden zich luxe 
woningen die vanaf de zijgevel naar binnen sprin-
gen. Hierdoor kunnen van drie paar (dus totaal zes) 
standleidingen de ontspanningsleidingen, zonder 
speciale bouwkundige voorzieningen, niet recht-
standig tot boven een dakvloer worden gevoerd. 
In het betreff ende ontwerp is gekozen voor een 
gecombineerde ontspanningsleiding waarop – via 
horizontale en verticale verslepingen in vloeren 
en schachten – zeven standleidingen zijn aange-
sloten. De gecombineerde ontspanningsleiding is 
vervolgens gekoppeld aan de ontspanningsleiding 
van de achtste standleiding, die wel rechtstandig 
tot boven de dakvloer is gevoerd. De ontwerpmid-
dellijn van alle ontspanningsleidingen, dus ook 
van de gecombineerde leiding, is 100 mm. De 
ontwerper heeft daarbij een aantal zaken over het 
hoofd gezien. 
In 4.2.6.3 van nen 3215 staat dat de ontwerpmiddel-
lijn in het gecombineerde gedeelte ‘ten minste’ ge-
lijk moet zijn aan de grootste ontwerpmiddellijn van 
de aangesloten standleidingen. In 5.10 van ntr 3216 
staat dat aan tabel 5.13 voor de capaciteit van 
standleidingen in hoogbouw ten grondslag ligt een 
ontspanningsleiding van 4 m met een ∑ξ-waarde 
voor hulpstukken van 3. Uit de analyse van het 
ontwerp van de gebouwriolering blijkt dat de lengte 
van de gecombineerde ontspanningsleiding, vanaf 
de eerste standleiding (die zelf een lengte heeft van 
47 m) tot aan de dakuitmonding van de ontspan-
ningsleiding boven de achtste standleiding, 46,5 m 
is met een ∑ξ-waarde van bijna 20. 
De berekende onderdruk komt uit op 874 Pa, wat 
neerkomt op 2,9 maal de norm van 300 Pa. Als 
gevolg van de vele koppelingen en verslepingen in 
de ontspanningsleidingen blijkt de bijdrage van de 
som van plaatselijke weerstanden door hulpstukken 
433 Pa te zijn, dat is maar liefst 50 procent. 

 3. Afstand uitmonding ontspanningsleiding ten opzichte van dakrand van een dak op meer 
dan 20 m hoogte (F), en ten opzichte van een opgaande gevel van meer dan 20 meter hoogte 
(G). 

4. Minimale afstand tussen uitmonding ontspanningsleiding en tuin (H), ventilatie toevoer-
opening (I) en spuivoorziening (J).  

5. Schematische weergave van een gecombineerde ontspanningsleiding in een foutief 
praktijkvoorbeeld. 
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leiding- 
code

berekening  onderdruk door luchttransport in standleiding (96 m) + ontspan-
ningsleiding (4 m en  ∑ξ = 3) met ontwerpmiddellijn 100 mm en volgens het 
direct parallel ontspanningssysteem
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(0,04 · 1,29 · 3,132) / (2 · 0,1 · 0,87) = 2,91 Pa/m 
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(0,039 · 1,29 · 2,512) / (2 · 0,1) = 1,58 Pa/m
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       7) (ε · v
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2) / 2

(1,29 · 2,512) / 2 = 4,1 Pa
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o
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 ∙ ∑ξ ) = (96 x 2,91) + (4 x 1,58) + (4,1 x 3 ) = - 298 Pa  

Komt overeen met ntr 3216:

v
w
         1) formule B.31 

q
l
           2) formule B.32

v
l;lk;stl

  3) formule B.33, met toevoeging fd  =1/1,125 voor direct parallel ontspanningssysteem

v
l;ol

       4) formule B.34, met toevoeging fd = 1/1,125 voor direct parallel ontspanningssysteem 

R
l;stl 

    5) formule B.35

R
l;ol

      6) formule B.36

Z
l;o

       7) formule B.37

Toetsing 
ntr 3216, tabel 5.13, direct parallel systeem: 
bij ontwerpmiddellijn 100 mm en max. lengte standleiding + ontspanningsleiding van 100 m is q

w
 =

3,68 l/s bij ∆-p = - 300 Pa

Tabel 2. Voorbeeldberekening onderdruk door luchttransport in standleiding en ontspanningsleiding.

Toetsing 

De ontwerper heeft niet begrepen dat zijn ontwerp 
zo apart is, dat niet kan worden volstaan met het 
gebruik van tabel 5.13 van ntr 3216. Het ontwerp 
bestaat uit een configuratie waarvoor in deze tech-
nische richtlijn geen standaardrichtlijnen zijn opge-
nomen. Men staat er niet altijd bij stil dat de onder-
druk in de standleiding door luchtstroming vanaf 
de dakuitmonding tot aan de standleidingvoet bij 
torenbouw (veel) groter kan zijn dan de onderdruk 
door kortdurende plaatselijke hydraulische afslui-
tingen onder de afvalwater instromingspunten. De 
luchtvolumestroom in de standleiding is zes tot 
zeven keer groter dan de afvalwatervolumestroom. 
Een berekeningsmethode voor de onderdruk door 
de luchtstroming vanaf de dakuitmonding, verdeeld 
over de verbindingsleidingen van de verschillende 
standleidingen, verslepingen en koppelleidingen, 
tot aan de standleidingvoet is in de (internationale) 
literatuur niet beschreven.

Voor de berekening van de onderdruk in het 
praktijkvoorbeeld is gebruikgemaakt van formu-
les uit Bijlage B.17 van ntr 3216 en van de huidige 
kennis hierover in de Nederlandse vaklitera-
tuur. Als eenvoudig voorbeeld is een berekening 
opgenomen (zie afbeelding 3) van de onderdruk 
door luchttransport in een standleiding met direct 
parallel ontspanning, zonder koppeling aan een 
gecombineerde ontspanningsleiding. De lengte van 
de standleiding, inclusief de ontspanningsleiding 
in het verlengde ervan, is 100 m. De ontwerpmid-
dellijn is 100 mm. Voor de lozingsvolumestroom is 
3,68 l/s aangehouden om daarmee de berekening 
te kunnen toetsen aan tabel 5.13 van ntr 3216. Die 
toetsing klopt.     

KS03 34-37.indd   37 25-02-14   13:35


