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Gebouwriolering - Hemelwaterafvoer - Ontlastput

In de lijst van termen en definities wordt door 

het correctieblad bij NEN 3215:2011 ‘ontlast-

put’ vervangen door ‘ontlastvoorziening’. In de 

praktijk is namelijk gebleken dat tijdens 

onvoldoende afvoercapaciteit van de 

buitenriolering het overtollige hemelwater ook 

met andere voorzieningen dan een put, op een 

adequate wijze, zonder schade over het 

maaiveld kan worden afgevoerd. 

Aanvankelijk (in NEN 3213:1981) was de 

ontlastput alleen voorgeschreven als een 

hemelwaterafvoer werd aangesloten op een 

afvoerleiding die tevens dienst deed voor 

huishoudelijk afvalwater. Tussen die aanslui-

ting, die buiten het gebouw tot stand werd 

gebracht, en de gevel moest in de hemelwater-

afvoerleiding een put worden aangebracht. 

Aan die put werd een aantal eisen gesteld, 

waaronder de aanwezigheid van een waterslot 

van ten minste 100 mm, het kunnen dienen als 

overstort en een afmeting van voldoende 

capaciteit. In NEN 3213 was geen berekenings-

methodiek voor de capaciteit van afvoerleidin-

gen opgenomen en dus ook geen bepalingsme-

thode voor de capaciteit van de ‘overstortput’. 

Tot 1992 werd NEN 3213 genoemd in de 

model-Bouwverordening. Vanaf 1992 zijn de 

voorschriften voor de gebouwriolering 

opgenomen in het Bouwbesluit. Voor de 

uitwerking van de prestatie-eisen wordt in het 

Bouwbesluit verwezen naar NEN 3215. In de 

eerste versie van dat normblad (1991) wordt 

de hierboven bedoelde put een ‘ontlastput’ 

genoemd. Het voorschrift voor de toepassing 

van die put is ten opzichte van NEN 3213 niet 

gewijzigd. Het ontbreekt nog wel aan een 

bepalingsmethode voor de overstortcapaciteit 

van de ontlastput. Die bepalingsmethode 

wordt voor het eerst opgenomen in NTR 

3216:2003. Het betreft een test die door de 

fabrikant van de ontlastput wordt uitgevoerd. 

Functie ontlastput steeds 

uitgebreider

In NEN 3215:2007, die via de Regeling 

Bouwbesluit vanaf 1 januari 2008 voor de 

nieuwbouw van toepassing werd, luidt het 

voorschrift dat in de aansluiting van alle 

leidingsystemen voor hemelwater van daken 

op de buitenriolering een ontlastput moet zijn 

opgenomen. Dit voorschrift maakt geen 

verschil in buitenriolering die is aangesloten op 

de gemeentelijke riolering en buitenriolering 

die loost op een infiltratievoorziening, 

bergingsvoorziening of oppervlaktewater. Een 

uitzondering vormen de leidingsystemen voor 

hemelwater van grondgebonden woningen, 

voor zover deze niet buiten het gebouw worden 

samengevoegd met leidingsystemen van 

huishoudelijk afvalwater. In NEN 3215:2011 is 

de algemene eis komen te vervallen dat een 

ontlastput een waterslot naar de buitenriole-

ring moet hebben. Dit is nu alleen nog het 

geval als de ontlastput in verbinding staat met 

de openbare riolering van een gemengd 

stelsel. 

In NEN 3215:2011 is de ontlastput ook het 

overgangspunt geworden voor de dimensione-

ring van de deelsystemen van het hemelwater-

afvoersysteem van een bouwwerk. Tot en met 

de ontlastput geldt een belasting gebaseerd 

op een regenintensiteit van 0,03 (l/s)/m2, al 

dan niet met een reductiefactor voor de aard 

van het dakoppervlak. Voorbij de ontlastput 

geldt voor de belasting van de buitenriolering 

een regenintensiteit van 0,011 (l/s)/m2  waarbij 

geen reductiefactor in rekening wordt 

gebracht voor de aard van het dakoppervlak of 

afvoerend verhard terreinoppervlak. 

De overstortcapaciteit van de ontlastput moet 

ten minste gelijk zijn aan de capaciteit van het 

aangesloten leidingsysteem voor de afvoer van 

hemelwater van het gebouw. In NEN 3215:2011 

is de bepalingsmethode voor de overstortca-

paciteit van een ontlastput overgenomen uit 

NTR 3216. Bij de test mag het waterniveau in 

de transparante standleiding gedurende de 

belasting niet hoger komen dan 20 mm boven 

de uitstroomopening (bovenzijde van het 

rooster). Voor deze hoogte is gekozen om de 

vloer- en doucheputjes in de vloer van de 

begane grond voldoende bescherming te 

bieden. Het overstortrooster van de ontlastput 

wordt op circa 30 mm boven het maaiveld 

geplaatst. De druklijn (waterstand) in de 

hemelwaterstandleiding is dan ten opzichte 

van het maaiveld (rondom de ontlastput) 

theoretisch 50 mm.

Andere uitvoeringen

Nu wordt in het correctieblad van NEN 

3215:2011 de ‘ontlastput’ dus vervangen door 

‘ontlastvoorziening’. Door de almaar uitgebrei-

dere functie van deze voorziening worden in de 

praktijk steeds vaker andere uitvoeringsvor-

men toegepast dan de oorspronkelijke put. 

Voor hemelwaterafvoeren aan de gevel zijn er 

eenvoudige verhoogde roosteruitvoeringen die 

direct onderaan de standleiding boven op het 

maaiveld worden geplaatst. In standleidingen 

aan de gevel kunnen ook bladscheiders als 

ontlastvoorziening worden aangebracht, maar 

alleen als die leiding niet wordt aangesloten op 

een buitenriolering voor de gemengde afvoer 

met huishoudelijk afvalwater. 

Voor ontlastvoorzieningen die worden 

aangesloten op een terreinleiding voor 

uitsluitend de afvoer van hemelwater wordt in 

het correctieblad een aangepaste bepalings-

methode voor de overstortcapaciteit 

opgenomen. Bij de test mag dan het waterni-

veau in de transparante verticale meetbuis 

gedurende de belasting niet hoger komen dan 

200 mm boven de uitstroomopening, zie 

afbeelding 3.  

Grens aansluiting verhard oppervlak 

In het voorwoord van NEN 3215:2011 staat de 

reikwijdte voor de bepalingsmethode van de 

afvoercapaciteit van de buitenriolering voor 

hemelwater bij aansluiting op een openbaar 

rioolstelsel. Deze informatie verhuist naar 

hoofdstuk 1 ‘Onderwerp en toepassingsgebied’ 

van NEN 3215. De grens die per aansluiting op 

de openbare riolering is aangehouden blijft 

2000 m2 verharde oppervlakte van gebouw en 

omliggend terrein. In hoofdstuk I wordt voor 

vereenvoudigde bepalingsmethoden in het 

algemeen, praktische aanwijzingen en 

voorbeelden, geadviseerd NTR 3216 te 

raadplegen. Voor aansluitingen van een groter 

verhard afvoerend oppervlak dan 2000 m2 op 

een openbaar rioolstelsel kan (ook) de 

niet-stationaire berekeningsmethode voor 

buitenriolering conform de Leidraad Riolering 

Module C2100 van Stichting RIONED worden 

toegepast. 

Aansluiting closet   

Naar aanleiding van problemen met het 

leegtrekken van het waterslot in wandclosets 

ligt er een voorstel om in NEN 3215  een 

voorschrift op te nemen voor het bochtstuk in 

de aansluiting van het staande leidingdeel op 

het liggende deel van een closettoestelleiding. 

Dat signaleerden we al in het decembernum-

Eenvoudig ontlastputje (rooster) onderaan de 

hemelwaterafvoer-standleiding 

 Bladscheider en tevens 

ontlastvoorziening

Testopstellingen ontlastvoorzieningen

NEN 3215:2011 krijgt correctieblad

Het normblad NEN 3215:2011 voor de gebouwriolering en buitenriolering binnen 

de perceelgrenzen krijgt een correctieblad. Het bevat vooral redactionele verbete-

ringen, maar er zijn ook enkele technisch-inhoudelijke correcties.

Tekst en beeld   Will Scheffer / CAMmediaservice    

In het correctieblad van NEN 
3215:2011 wordt de ‘ontlastput’ 
vervangen door ‘ontlastvoorziening’
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mer 2013 van Gawalo. In het correctieblad 

komt te staan dat deze aansluiting stromend 

moet 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 toegestaan indien de middellijn 

van het staande leidingdeel tot aan het 

bochtstuk 90 mm is. De ontwerpmiddellijn van 

het liggende deel is dan 100 mm.   

Laaggelegen putten en goten 

Aan artikel 4.1.4 van NEN 3215: 2011 wordt 

toegevoegd dat (ook) bij putten en goten voor 

de afvoer van hemelwater die lager dan 150 

mm boven straatpeil liggen en die deel 

uitmaken van de gebouwriolering, het 

hemelwater door een vuilwaterpompinstallatie 

op de buitenriolering of perceelaansluitleiding 

moet worden geloosd. Deze toevoeging is 

meer een formele kwestie. Putten en goten 

vallen volgens de lijst van definities in NEN 

3215 niet onder de lozingstoestellen waarop 

artikel 4.1.4 en de voorgeschreven vuilwater-

pompinstallatie van toepassing is. Voor de 

praktijk heeft dit nauwelijks consequenties 

omdat putten en goten veelal werden gezien 

als lozingstoestellen. 

 Toepassingsvoorbeelden ontlastputjes. 

 Aansluiting staande leidingdeel op het liggende leidingdeel van een closettoestelleiding.

In aansluiting staande leidingdeel op het liggende leidingdeel van een closettoestelleiding is een kniestuk 

van 87°30’ tot 90° van 110 mm toegelaten, indien de middellijn van het staande leidingdeel tot aan het 

kniestuk 90 mm is.    

Er ligt een voorstel om in NEN 3215 
een voorschrift op te nemen voor het 
bochtstuk in de aansluiting van het 
staande op het liggende deel  


