
28 29Gawalo
Februari 2014

Gawalo
Februari 2014

(%8-%8)G-#5$

-%8)"0&,11"#5"$G-#5%'#()0;%."$>N$H==$91/*O@$

()-#5&",5,#1$

>"2"#);""&@$
-+('0+"0"#5$
*-)"0,--&

-9'"(.(%8$2'&;*"$$(%8-%8)$

()-#5&",5,#1$*")$2"0(&"7,#1

)',&")0;,*)"$

(&
--
79
-*
"0
$$>
2"
0+
&,3
4(
0;
,*
)"
@A$

,(
$'
7$
&-
1"
0$
1"
&"
1"
#$
2"
05
,"
7,
#1
"#
$

5"
$1
"&
;,
5$
'#
)2
-#
10
;,
*
)"
$$ $

#--()$1"&"1"#$G'#,#1$

 7"0%""l 

#,"):1"*""#(%8-77"&,39"$2"0+&,34(0;,*)"#$,#$G''#4;#%."

-#5"0"$1"+0;,9(4;#%."$/$
2"09""0(0;,*)"A$
)',&"):A$+-5:A$'4
)"%8#,(%8"$0;,*)"$

4#35/#01#)2##30,"#$%&'$%
K"&;,5$2-#$%&'(")%'*+,#-."/0,'&"0,#1$*-1$,#$

#,"):1"*""#(%8-77"&,39"$2"0+&,34(0;,*)"#$,#$G'#,#1"#$#,")$8'1"0$6,3#$5-#$<=$5I>?@$$$$

REGELGEVING

Leidingen - Valhoogte - Bouwbesluit 2012

REGELGEVING

Het Bouwbesluit 2012 stelt voor alle soorten 

nieuwbouw de eis dat het geluidsniveau van 

een closetspoeling, en dus van de riolering 

waarop deze is aangesloten, in een niet tot dat 

gebouw behorend verblijfsgebied op een 

aangrenzend perceel niet hoger mag zijn dan 

30 dB(A). Voor de lichte industrie is deze eis 

niet van toepassing. Voor verbouw is die eis 

gesteld op 40 dB(A). 

Het Bouwbesluit 2012 spreekt over het 

karakteristieke geluidsniveau in dB. Dit is een 

A-gewogen geluidsniveau. Voorheen werd 

gesproken over dB(A). In dit artikel gebruiken 

we de ‘oude’ eenheidsaanduiding dB(A), omdat 

anders voor elk geluidsniveau vermeld moet 

worden dat het om een A-gewogen geluidsni-

veau gaat. Een verblijfsgebied is een gedeelte 

van een gebouw (gebruiksfunctie) waar de voor 

het gebouw kenmerkende activiteiten 

plaatsvinden. Toiletruimten, badruimten, 

technische ruimten en verkeersruimten vallen 

daar buiten.

Voor een woongebouw geldt dat het geluidsni-

veau van een closet gelegen in een niet van dat 

gebouw deeluitmakende woning, in een 

verblijfsgebied van een woning of ander 

gebouw niet hoger mag zijn dan 30 dB(A). Dit 

betekent formeel dat het Bouwbesluit geen 

publiekrechtelijke eisen stelt aan het geluidsni-

veau van de closetspoeling in de eigen woning, 

maar wel aan het geluidsniveau bij de buren 

(naast en/of onder). 

Ook voor de utilitaire gebouwen, zoals 

ziekenhuizen en kantoren, gelden geen 

publiekrechtelijke geluidseisen ten aanzien van 

geluid door installaties (waaronder closetspoe-

ling en riolering) binnen het gebouw. Privaat-

rechtelijk worden in bestekken vaak wel 

bepaalde geluidsniveauwaarden gehanteerd, 

ook voor de riolering. Indien ook 30 dB(A) als 

maximale niveauwaarde wordt gehanteerd, 

zullen in het algemeen géén geluidshinder-

klachten optreden. Bij een geluidsniveau van 

35 dB(A) moet rekening worden gehouden met 

een beperkt aantal gehinderden. Bij een 

geluidsniveau van 40 tot 45 dB(A) is de kans op 

geluidshinder relatief groot. 

Soort van leidingen

Het hoogste geluidsniveau wordt geproduceerd 

door een standaard kunststof standleiding met 

een versleping. Bij een versleping zoals 

toegestaan in 4.2.2.3 van NEN 3215 bedraagt 

het geluidsniveau van dat deel van de ‘kale’ 

standleiding, met een middellijn van 110 mm, 

gemiddeld 66 dB(A) bij een continue volumes-

troom van 3 l/s en een valhoogte van 6 m. 

‘Kaal’ wil zeggen dat de standleiding niet in een 

schacht staat en niet is voorzien van geluids-

isolerende voorzieningen. 

Zonder versleping bedraagt het geluidsniveau 

van die standleiding gemiddeld 58 dB(A), en 

aan de standleidingvoet (overeenkomstig 

4.2.4.4.2 van NEN 3215), inclusief de verzamel-

leiding daarna aan het plafond, bedraagt het 

geluidsniveau gemiddeld 62 dB(A). Wordt in 

plaats van een standaard kunststofleiding een 

geluidsgedempte kunststofleiding toegepast, 

dan bedragen de gemiddelde geluidsniveaus 

van de standleidingen respectievelijk 60 dB(A), 

53 dB(A) en 56dB(A). 

De geluidsniveaus worden bepaald door 

luchtgeluidsafstraling van de leidingen. De 

bijdrage van constructiegeluid via de bevesti-

gingen en achterliggende wandconstructies is 

15 à 20 dB(A) lager. In betonvloeren opgeno-

men afvoerleidingen met een handelsmiddellijn 

van ten hoogste 75 mm resulteren bij een 

betondekking van circa 50 mm in geluidsni-

veaus minder dan 30 dB(A) in de onderlig-

gende ruimten. 

Leidingmateriaal

Standaard kunststof afvoerleidingen produce-

ren gemiddeld 7 tot 11 dB(A) meer aan 

luchtgeluid dan gietijzeren leidingen. Dat de 

geluidsafstraling bij gietijzer minder is, komt 

door de grotere massa die minder in trilling 

wordt gebracht. De verschillen in geluidsni-

veaus van de standaard kunststof afvoerleidin-

gen onderling zijn gering. Die verschillen zijn 

afhankelijk van de leidingconfiguratie 3 à 3,5 

dB(A). PVC en PP scoren gunstiger dan PE. De 

geluidsgedempte kunststof afvoerleidingen 

hebben een grotere wanddikte en/of het 

leidingmateriaal is verzwaard met een 

substantie met een grotere dichtheid. 

Daardoor bezit het leidingmateriaal een grotere 

massa en wordt minder in trilling gebracht. 

Gemiddeld is het geluidsniveau van geluidsge-

dempte kunststofafvoerleidingen 6 dB(A) lager 

dan van standaard kunststofafvoerleidingen.  

Valhoogte 

Onderzoek naar geluidsniveaus van standlei-

dingen heeft plaatsgevonden bij een valhoogte 

van 6 m. Bij een geringere valhoogte is de 

geluidsafstraling minder en bij een grotere 

valhoogte sterker. Maar bij een grotere 

valhoogte dan 14 m neemt de geluidafstraling 

niet verder toe.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeacht het 

spoelvolume, het maximale geluidsniveau  ten 

gevolge van het doorgespoelde closet 

overeenkomt met het geluidsniveau van een 

continue doorstroming van 3 l/s. Deze 

volumestroom geldt als referentiedebiet. 

De geluidsproductie van een standleiding 

neemt met circa 3 dB(A) toe als de volumes-

troom verdubbelt. Dat geldt voor alle leiding-

materialen.  

Ook de grootte van de middellijn van de 

standleiding heeft invloed op de geluidspro-

ductie. Wanneer het water een grotere 

leidingwandoppervlak in trilling brengt neemt 

de geluidsproductie toe. Bij kunststofleidingen 

is die toename groter dan bij metalen leidingen. 

Bouwkundige en andere 

invloedsfactoren

Wordt om een standleiding een schacht 

aangebracht, dan is er minder geluidsafstraling 

naar de aan die schacht grenzende ruimten. 

Eén van de schachtwanden zal massief zijn 

(woningscheidende wand > 400 kg/m2) 

waaraan de standleiding wordt bevestigd. 

Bevestiging kan ook plaatsvinden aan 

vloerranden. De geluidsniveaureductie door 

een schacht is van verschillende factoren 

afhankelijk: schachtafmetingen (bij grotere 

afmeting circa 2 dB(A) hoger) en bekleding 

schachtwanden met absorberend materiaal 

(reductie 5 tot 13 dB(A), afhankelijk van het 

aantal te bekleden wanden en de dikte van het 

absorberend materiaal). Verder zijn voor de 

geluidsproductie van invloed de aan de schacht 

gekoppelde wanden (geluidsbijdrage), de 

Voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 

Beperking overlast 

binnen een woning 

veroorzaakt door 

closetcombinatie/

riolering  van een 

aangrenzende woning of 

andere gebruiksfunctie.   

Voorbeelden van akoestische schachten.

Geluidshinder van 
gebouwriolering beperken

Het geluidsniveau van afvalwaterstromingen in de gebouwriolering is van vele 

factoren afhankelijk. Deze hebben betrekking op de riolering zelf, zoals soort lei-

ding, materiaaltype, massa, richtingsverandering, valhoogte, volumestroom en de 

middellijn van de afvoerleiding. Maar ook bouwkundige factoren zijn van invloed.

Tekst en beeld  Will Scheffer / CAMmediaservice
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Bronnen: 

NTR 3216:2012 

Rapport RA 708-5-2005, adviesbureau 

Peutz

Doorsnede woongebouw.

Beperking geluidhinder voor de buren.

massa van de montagewand (waaraan de 

standleiding wordt bevestigd) en het volume 

van de beschouwde verblijfsruimte (ontvang-

ruimte) in combinatie met de akoestische 

eigenschappen van die ruimte. 

Ook door het isoleren van de standleiding/

afvoerleiding kan de geluidsafstraling worden 

gereduceerd. De mate is afhankelijk van de 

materialisatie en de correcte uitvoering. Ter 

indicatie: met mineraalwol 25 mm een reductie 

van 5 dB(A) en een reductie van 20 dB(A) met 

mineraalwol + kunststof/loodfolie (1,0 mm) om 

een kunststofafvoerleiding van 110 mm. Door 

de werkwijze in de praktijk (beugels eerder 

aangebracht) heeft het isolatiemateriaal veelal 

geen invloed op de trillingsafgifte naar de 

achterliggende wand- of bovenliggende 

vloerconstructie. 

Naarmate de massa van de wand waarop de 

standleiding wordt bevestigd toeneemt, neemt 

het constructiegeluidsniveau in de aangren-

zende ruimte af. Per massaverdubbeling is de 

afname voor kunststofleidingen 6 dB(A) en 

voor metalen leidingen 3 dB(A). 

Door speciale geluidgedempte beugels met 

rubber inlage kan een verdere vermindering 

van het constructiegeluidsniveau worden 

bereikt. Met standaard beugels aan standaard 

leidingmateriaal met een middellijn van 110 

mm zijn bij een volumestroom van 3 l/s achter 

een wand met een massa van 175 kg/m2 

constructiegeluidsniveaus berekend/gemeten 

van 26 tot 34 dB(A). Bij toepassing van 

geluidgedempte beugels zijn die niveaus 23 tot 

28 dB(A). 

De belangrijkste stap voor de beperking van 

het geluid wordt gezet met de plaatsbepaling 

van de afvoerleidingen. Bij de situering van 

schachten in de gestapelde woningbouw 

moeten verblijfsruimten zoveel mogelijk 

vermeden worden. In bijvoorbeeld kantoorge-

bouwen hebben ruimten als bergingen, 

toiletruimten en pantry’s de voorkeur boven 

kantoor- en vergaderruimten. Liggende 

afvoerleidingen boven verlaagde plafonds moe-

ten in vergaderruimten worden vermeden. In 

kantoorruimten zijn deze leidingen alleen 

toelaatbaar wanneer er aanvullende akoesti-

sche maatregelen worden getroffen.

Prognose geluidsniveaus 

Op basis van onder meer de hierboven 

besproken invloedsfactoren kan met het 

computerprogramma ‘SoundSpotSim-Plus’ 

een prognose worden gemaakt van het te 

verwachten geluidsniveau in aangrenzende 

ruimten van een schacht met een standleiding. 

Ook kan het programma het te verwachten 

geluidsniveau in een ruimte berekenen 

wanneer boven het verlaagde plafond een 

liggende leiding is gesitueerd. Na toetsing van 

het berekeningsresultaat aan de eisen van het 

Bouwbesluit 2012 of bestek kunnen de 

berekeningen iteratief worden uitgevoerd. Het 

computerprogramma biedt zodoende de 

mogelijkheid om na te gaan welke voorzienin-

gen getroffen moeten worden door andere 

keuzes te maken. Bijvoorbeeld door de leiding 

te isoleren, een geluiddempend systeem te 

kiezen, de hoeveelheid absorptie in de schacht 

te vergroten, etc. Uitgebreide informatie over 

hoe een akoestisch gunstige gebouwriolering  

kan worden gerealiseerd staat in NTR 3216, 

par. 4.6 en 7.6. Bijlage C van NTR 3216 

behandeld enige achtergronden met betrek-

king tot geluid en gaat in op het gebruik van het 

computermodel ‘SoundSpotSim-Plus’. 
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