
32      K&S - November ‘14

ver de uitvoering van een closetafvoer-
toestelleiding voor wandclosets is de 
afgelopen tijd vaker discussie gevoerd. 
Eerder is het voorschrift voor deze 

afvoerleiding in de uitgave van nen 3215:2011 
aangepast en daarna is het voorschrift opnieuw 
aangescherpt in correctieblad C1:2014. Aanleiding 
was het ongewenst leegtrekken van het waterslot 
in het wandcloset. 

Hydraulische afsluiting
In 2010 meldde een installatiebedrijf dit pro-
bleem met een groot woningbouwproject. Het 
installatiebedrijf was ervan overtuigd dat de uit-

voering van de riole-
ring niet in strijd was 
met de toen geldende 
voorschriften in nen 
3215:2007. Uit onder-
zoek bleek dat juist te 
zijn. Video-onderzoek 
aan de nagebouwde 
praktijksituatie met 
doorzichtige afvoer-
buizen en hulpstukken 
toonde een complexe 
stromingstoestand in 
de closettoestelleiding. 

In het liggende deel van de closettoestelleiding 
was kort na het bovenstroomse staande leiding-
deel – die van boven gezien met een stroombocht 
van 90° en onder een hoek van 45° stond aange-

sloten op het liggende deel – een bocht van 45° 
opgenomen. In die bocht ontwikkelde zich een 
hydraulische afsluiting die als een prop tegen de 
stroomrichting naar en in het staande leidingdeel 
kroop. Vervolgens zakte de waterprop terug, 
zodat deze als een zuigende cilinder aan het 
waterslot in het wandcloset trok. Het waterslot 
werd geheel of gedeeltelijk leeggetrokken. 
Naar aanleiding van dit onderzoek is in 
nen 3215:2011 het voorschrift 4.2.1.5 voor de 
uitvoering van de closettoestelleiding uitgebreid. 
Benedenstrooms van een closetaansluiting zijn 
nu tot een afstand van 1 m geen richtingsver-
anderingen toegelaten. Indien de lengte van het 
staande deel van de closettoestelleiding niet 
meer is dan 0,3 m of indien de bocht van de 
overgang van het staande deel naar het liggende 
deel van de closettoestelding in een rechte lijn 
ligt (180°) met de uitlaat van het closet, moet die 
afstand ten minste 0,5 m zijn.'

Uitvoeringsvoorschrift 'bocht' 
In 2012 deed zich opnieuw een probleem voor 
met het waterslot van wandclosets. Na een 
grootscheepse renovatie van een ziekenhuis 
bleek het waterslot van wandclosets bij spoeling 
grotendeels te worden leeggetrokken. Het hierbij 
betrokken installatiebedrijf claimde eveneens dat 
de uitvoering van de closettoestelleidingen niet 
in strijd was met de in nen 3215:2011 uitgebreide 
voorschriften. De eerste serie wandclosets waren 
aangesloten met een toestelleiding met een mid-

O

Uitvoeringseisen 
aangescherpt na ongewenst 
leegtrekken waterslot
Het door Bouwbesluit 2012 aangewezen normblad voor de riolering van bouwwerken is voorzien van een 
correctieblad. In juli van dit jaar publiceerde het Nederland Normalisatie-instituut een nieuwe uitgave van 
nen 3215 waarin een correctieblad is verwerkt: nen 3215+C1:2014. Deze uitgave vervangt nen 3215:2011. De 
nieuwe uitgave betreft voor een belangrijk deel redactionele verbeteringen maar ook zijn enkele tech-
nisch inhoudelijke aanpassingen opgenomen. De uitvoeringseisen van closettoestelleidingen zijn aange-
scherpt en de testmethode voor ontlastvoorzieningen is uitgebreid.  

Tekst: Will Scheffer/camMediaservice

Benedenstrooms van een 
closetaansluiting zijn nu 
tot een afstand van 1 m 
geen richtingsveranderin-
gen toegelaten
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dellijn van 90 mm. Bij spoeling van deze closets 
constateerde het installatiebedrijf dat het water-
slot toch geheel of gedeeltelijk werd leeggetrok-
ken. Om het probleem op te lossen zijn de closets 
vervolgens aangesloten met een toestelleiding 
met een middellijn van 110 mm. Het probleem 
bleek daarmee echter nog steeds niet te zijn ver-
holpen. En dat was ook niet het geval na het aan-
brengen van een verloopstuk 90/110 mm direct 
benedenstrooms de 'bocht' van de overgang van 
het staande deel naar het liggende deel van de 
closettoestelleiding. Het installatiebedrijf besloot 
daarna om direct bovenstrooms de 'bocht', in het 
circa 0,5 m lange staande deel van de closettoe-
stelleiding, een verloopstuk 90/110 mm aan te 
brengen. Daarmee was volgens het installatiebe-
drijf het probleem uiteindelijk verholpen. 
Uit het beeldmateriaal dat het installatiebedrijf 
ter beschikking had gesteld bleek het bochtstuk 
echter een zogenaamd kniestuk te zijn, ofwel een 
korte bocht waarvan de radius de helft is van de 
middellijn, ofwel de straal (R) van het bochtstuk 
aan de binnenkant is 0. Dat leidde tot de discus-
sie of een kniestuk wel mag worden toegepast. 
Hoewel in nen 3215 voor de overgang van het 
staande deel naar het liggende deel van de closet-
toestelleiding geen specifiek uitvoeringsvoor-
schrift is opgenomen, geldt hier het algemene 
principe dat de toe te passen hulpstukken in 
afvoerleidingen geen afbreuk mogen doen aan de 
functionaliteit van de riolering.

Voorschrift verder uitgebreid
Ook voor dit probleem is een (klein) video-
onderzoek uitgevoerd aan doorzichtige closettoe-
stelleidingen met een middellijn van 90 mm. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden met een lengte 
van het staande deel van de toestelleiding van 
500 en 1000 mm, een standaard bocht 90 mm 
(d) van 90° met r binnenkant van 45 mm en een 
knie 90 mm van 88,5° met r binnenkant is 0. Ten 
opzichte van de uitlaat van het 6 liter wandcloset 
(bovenaanzicht) is het liggende leidingdeel in 
vier richtingen uitgevoerd ; naar achteren (in 
rechte lijn met de uitlaat, dus 180°), naar voren 
(idem), op zij onder 45° en op zij onder 90°. Het 
afschot bedroeg 5 mm per m. 
Hoewel geen (volledige) hydraulische afsluitin-
gen zijn waargenomen, zijn er wel aanwijzingen 
dat bij toepassing van een knie 90 mm van 88,5° 
– die is geplaatst in een liggend leidingdeel, opzij 
onder 45° (bovenaanzicht) ten opzichte van de 
potuitlaat – een volledige hydraulische afsluiting 
niet is uit te sluiten. De oorzaak ligt in bijko-
mende factoren in de uitvoeringsfase, zoals de 
lengte van het staande leidingdeel en een kortere 
lengte van het liggende leidingdeel tot aan een 
richtingsverandering door bocht of T-stuk. 

1.  Voorschrift  4.2.1.5 voor de uitvoering van de closettoestelleiding.

2.  Uitbreiding voorschrift  4.2.3.2 voor de uitvoering van de closettoestelleiding.

3.  De aansluiting van het staande leidingdeel op het liggende leidingdeel van een closettoestel-
leiding moet  in principe stromend zijn uitgevoerd.

4.  Toepassingsvoorbeelden ontlastvoorzieningen (schematische weergave, zettingsstukken e.d. 
niet getekend ).
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In de gebruiksfase kunnen overigens ook fecaliën 
en toiletpapier een rol spelen. Naar aanleiding 
van dit onderzoek is in nen 3215 correctieblad 
C1:2014 het voorschrift 4.2.3.2 voor de uitvoering 
van de closettoestelleiding als volgt verder uitge-
breid:
'De aansluiting van het staande leidingdeel op het 
liggende leidingdeel van een closettoestelleiding 
moet stromend zijn uitgevoerd. Dit kan met een 
bochtstuk van 87°30' tot 90° met een straal r van 
ten minste 0,5 d van de binnenkant bocht, of met 
twee bochtstukken van 45°. Een kniestuk van 
87°30' tot 90° met een middellijn van 110 mm is 
toegelaten, indien de middellijn van het staande 
leidingdeel tot aan het bochtstuk 90 mm is.' 

Grootte verhard afvoerend oppervlak  
De in nen 3215 opgenomen informatie over de 
reikwijdte voor de bepalingsmethode van de 
afvoercapaciteit van 
de buitenriolering 
voor hemelwater bij 
aansluiting op een 
openbaar rioolstel-
sel, is verhuisd van 
het voorwoord naar 
hoofdstuk 1 'Onder-
werp en toepassings-
gebied'. De grens die 
per aansluiting op de 
openbare riolering 
is aangehouden blijft 2.000 m2 verharde op-
pervlakte van gebouw en omliggend terrein. In 
hoofdstuk I is voor vereenvoudigde bepalings-
methoden in het algemeen, praktische aanwij-
zingen en voorbeelden, geadviseerd ntr 3216 te 
raadplegen. Voor aansluitingen van een groter 
verhard afvoerend oppervlak dan 2.000 m2 op 
een openbaar rioolstelsel kan (ook) de niet-stati-
onaire berekeningsmethode voor buitenriolering 
conform de Leidraad Riolering Module C2100 van 
Stichting Rioned worden toegepast. 

Laaggelegen putten en goten 
Aan artikel 4.1.4 van nen 3215 is toegevoegd dat 
(ook) bij putten en goten voor de afvoer van 
hemelwater, die lager liggen dan 150 mm boven 
straatpeil, en die deel uitmaken van de gebouwrio-
lering, het hemelwater door een vuilwaterpompin-
stallatie op de buitenriolering of perceelaansluit-
leiding moet worden geloosd. Deze toevoeging is 
meer een formele kwestie, omdat putten en goten 
volgens de lijst van definities in nen 3215 niet 
onder de lozingstoestellen vallen waarop artikel 
4.1.4 en de voorgeschreven vuilwaterpompinstal-
latie van toepassing is. Voor de praktijk heeft dit 
nauwelijks consequenties omdat putten en goten 
veelal werden gezien als lozingstoestellen. 

Bij de test mag het 
 waterniveau niet hoger 
 komen dan 200 mm boven 
de uitstroomopening

Ontlastvoorziening 
In de praktijk is gebleken dat in bepaalde 
situaties ook met andere voorzieningen dan een 
ontlastput, op een adequate wijze tijdens onvol-
doende afvoercapaciteit van de buitenriolering, 
het overtollige hemelwater zonder schade over 
het maaiveld kan worden afgevoerd. Dat staat 
beschreven in het artikel 'Functie ontlastvoor-
ziening hemelwaterafvoer almaar uitgebreid'  
(Bit.ly/ontlastvoorziening), gepubliceerd in 
Intech K&S van februari 2013. In de nieuwe 
uitgave van nen 3215 is de 'ontlastput' daarom 
vervangen door een 'ontlastvoorziening'. In het 
normblad zijn geen eisen opgenomen voor de 
uitvoering van die voorziening. In ntr 3216:2012 
staan wel richtlijnen voor de uitvoering van een 
ontlastput. Deze zijn van toepassing op de ont-
lastput in de buitenriolering voor de gemengde 
afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemel-
water. Zo moet het overstortrooster van de 
ontlastput op circa 30 mm boven het maaiveld 
worden geplaatst. Tijdens het testen van de 
capaciteit van deze ontlastput (door de fabri-
kant) mag het waterniveau in de transparante 
verticale meetbuis van de testopstelling gedu-
rende de belasting niet hoger komen dan 20 mm 
boven het rooster. Voor deze hoogte is gekozen 
om de vloer- en doucheputjes in de vloer van de 
begane grond voldoende bescherming te bieden 
bij stagnatie van de afvoercapaciteit van de 
buitenriolering. De druklijn (waterstand) in de 
hemelwaterafvoerleiding is dan ten opzichte van 
het maaiveld (rondom de ontlastput) theore-
tisch (30 mm + 20 mm =) 50 mm waterkolom. 
Voor ontlastvoorzieningen die staan aangeslo-
ten op de buitenriolering voor uitsluitend de 
afvoer van hemelwater is deze test te zwaar. 
Daarom is voor deze voorzieningen in het cor-
rectieblad C1:2014 een aangepaste bepalingsme-
thode voor de overstortcapaciteit opgenomen. 
Bij de test mag het waterniveau in de meetbuis 
gedurende de belasting niet hoger komen dan 
200 mm boven de uitstroomopening. 
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