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ISSO en NEN hebben gezamenlijk een tweede NTR (Nederlandse Technische 

Richtlijn) voor de installatie- en bouwsector uitgegeven: NTR 5076 

‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ met richtlijnen voor integraal 

ontwerp en realisatie. Hoofdstuk 3 vervangt de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 

5075 (1991/C1-1998) en behandelt het geluid afkomstig van sanitaire installaties. 

In dit artikel wordt gezocht naar de toegevoegde waarde van deze NTR voor het 

vakgebied van de sanitaire technieken. 

Geluid van sanitaire 
installaties

W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow en TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

De eerste gezamenlijke uitgave van een 
NTR van ISSO en NEN verscheen in 1997: 
NTR 3216 ‘Binnenriolering - Richtlijnen voor 
ontwerp en uitvoering’, thans ‘Riolering van 
bouwwerken - Richtlijnen voor ontwerp, 
uitvoering en beheer’ (2012). Deze NTR kwam 
in plaats van NPR 3216 (1991) die slechts 
betrekking had op de functionele eisen en 
bepalingsmethoden van NEN 3215. In de 
huidige uitgave van NTR 3216 (2012) staat 
uitgebreide informatie over de beperking van 
geluidhinder door riolering. Die informatie is 
voor een groot deel afkomstig uit gezamenlijke 
voorstudies van TVVL en Uneto-VNI waarbij 
ISSO een belangrijke coördinerende rol had en 
adviesbureau Peutz een uitvoerende taak. In 
NTR 3216 (paragraven 4.6, 7.7 en bijlage C) zijn 
in principe alle geluidaspecten met betrekking 
tot closets en riolering nader uitgewerkt om 
te kunnen voldoen aan de publiekrechtelijke 
(Bouwbesluit 2012) en privaatrechtelijke 
(gewenste bovenwettelijke) eisen, ook voor 
niet-woonfuncties. Voor collectieve leidingwa-
terinstallaties staat in ISSO-publicatie 55:2013 
(paragraven 3.6, 4.8, 5.10 en specificatieblad 
1.3-3) uitgebreide informatie over publiek- en 
privaatrechtelijke eisen, oorzaken en maat-

Hfst. 3 van NTR 5076: grotendeels herhaling andere publicaties

-Figuur- 1 Situaties met betrekking tot de plaatsing van de leidingschacht ten opzichte van 

verblijfsruimten (NTR 5075)
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regelen met betrekking tot geluidhinder. En 
tenslotte bevat ook ISSO-rapport 111:2012 
‘Geluid van individuele woninginstallaties’ een 
hoofdstuk over sanitair. Door deze drie publi-
caties was NPR 5075 al langer achterhaald. 
Toch is deze Nederlandse Praktijk Richtlijn 
pas op 2 september 2015 ingetrokken, na het 
verschijnen van NTR 5076. Wat is nu de toe-
gevoegde waarde van NTR 5076 (hoofdstuk 3) 
voor het vakgebied van de sanitaire technieken 
en de bouwsector? 

  CLOSETLOZING OP 
STANDLEIDING 

Het ontwerpen van gebouwriolering voor 
huishoudelijk afvalwater wordt behandeld in 
de NTR 3216. Met NTR 5076 is er de mogelijk-
heid om op basis van het ontworpen riolerings-
systeem te controleren of in verblijfsruimten 
aan de geluideisen wordt voldaan. Maar 
zoals in NTR 5076 staat, biedt ook NTR 3216 
daarvoor de mogelijkheden. Voor riolering 
is in NTR 5076 het geluidaspect nog eens 
nader toegelicht en voorzien van aanvullende 
uitvoeringstechnische aandachtspunten. Het 
accent ligt op het closetgeluid. De situering 
van closets en de plaatsing van standleidingen 
ten opzichte van verblijfsruimten staan daarbij 
centraal. Vier situaties zijn geschetst: 
1.   De standleiding/schacht grenst niet aan 

een verblijfsruimte.
2.   De standleiding/schacht grenst aan een 

verblijfsruimte van een onderliggende 
woning.

3.   De standleiding/schacht grenst aan een 
naastgelegen verblijfsruimte.

4.   De horizontale c.q. liggende leiding loopt in 
een ondergelegen woning boven een ver-
laagd plafond,  bijvoorbeeld bij renovatie 
van woningen.

Dat situatie 1 de meest gewenste oplossing is, 
ligt voor de hand. Maar de mogelijkheden voor 
die oplossing ligt in handen van de architect bij 
de indeling van woningen (integraal ontwer-
pen). Situatie 3 wordt duidelijker als beschre-
ven staat dat het een verblijfsruimte betreft 
van een naastgelegen woning die grenst aan 
de woningscheidende wand indien deze wand 
onderdeel uitmaakt van de leidingschacht. In 
situatie 4 gaat het om een liggende leiding die 
direct benedenstrooms de standleiding boven 
het verlaagde plafond van een verblijfsruimte 
van een onderliggende woning is gesitueerd. 

 INVLOEDSFACTOREN 
Om in de situaties 2 en 3 aan de wettelijke 
eisen van het maximale karakteristieke instal-
latiegeluidniveau van 30 dB in verblijfsruimten 
te voldoen zijn (extra) maatregelen nodig. 
Vaak zijn meerdere installatietechnische- en 

bouwkundige maatregelen nodig om een vol-
doende effect te bereiken. NTR 5076 beschrijft 
in het kort de verschillende installatietech-
nische en bouwkundige invloedfactoren. 
NTR 3216 bevat daarover meer uitgebreide 
en gedetailleerde gegevens. Van invloed op 
de geluidafstraling van de ‘kale’ standleiding 
zijn het leidingmateriaal, de middellijn, de 
valhoogte, de volumestroom en een eventu-
eel aanwezige versleping. Het te verwachten 
luchtgeluidniveau in de verblijfsruimte wordt 
vervolgens beïnvloed door de leidingisolatie, 
het materiaal van de schachtwand (aanslui-
tend op de montagewand), de afmetingen van 
de schacht (totaal schachtwandoppervlak), 
het absorberend schachtwandoppervlak en het 
schachtwandoppervlak grenzend aan het ont-
vangvertrek (zichtbaar vanuit verblijfsruimte). 
Van invloed op het te verwachten constructie-
geluidniveau zijn naast de al eerder genoemde 
middellijn, valhoogte, volumestroom en 
versleping, het type beugel en het gewicht van 
de montagewand. Ten slotte is ook de inhoud 
van het ontvangvertrek (verblijfsruimte) van 
belang voor het karakteristieke installatie-
geluidniveau. Voor situatie 4 wordt voor de 
bouwkundige invloedfactoren in plaats van de 
schacht de eigenschappen van het verlaagde 
plafond in rekening gebracht. Het effect van 
al deze invloedfactoren wordt berekend met 
het door Adviesbureau Peutz ontwikkelde 
computerprogramma SoundSpotSim Plus 
(ISSO-digitaal).

 REKENVOORBEELDEN 
Uit de in NTR 5076 opgenomen rekenvoor-
beelden, gegenereerd met SoundSpotSim 
Plus, blijkt dat in situatie 2 met een aan de 

slaapkamer grenzende schacht van lichte 
gipsblokwanden van 70 mm (63 kg/m2) 
en daarin een standaard PE-standleiding 
(gemonteerd aan een woningscheidende wand 
van 575 kg/m2) het karakteristieke installa-
tiegeluidniveau uitkomt op 35,3 dB. Daarmee 
wordt niet voldaan aan het Bouwbesluit 2012 
(maximaal 30 dB). Uit een herberekening met 
een schachtwand van 100 mm kalkzandsteen 
(175 kg/m2) volgt een geluidsniveau van 24,5 
dB en een herberekening met een geluidarm 
PE-systeem toont een geluidniveau van 
26 dB. Met SoundSpotSim Plus kan op een 
gemakkelijke wijze verschillende configura-
ties (varianten van invloedsfactoren) worden 
doorgerekend. NTR 5076 geeft aan dat om het 
ontwerp- en realisatierisico te beperken een 
marge van 2 dB moet worden aangehouden bij 
de berekening. Dit betekent dat de berekende 
oplossing voor het karakteristieke installatie-
geluidniveau maximaal 28 dB mag bedragen. 
In NTR 3216 staat dat als het berekende 
geluidniveau dicht bij de Bouwbesluiteis ligt, 
bijvoorbeeld 28,7 dB, er sprake is van een 
kritische situatie. Als kritische punten worden 
genoemd: 
-  de volledige afwerking van de standleiding 

met isolatie; 
-  het risico dat in een later stadium alsnog 

een versleping in de standleiding wordt 
aangebracht , waarmee het toegestane 
geluidniveau ver wordt overschreden. NTR 
3216 beveelt aan om bij een kritische situ-
atie extra maatregelen te nemen. 

 VERSLEPING 
De beschrijving in NPR 5075 van een 
‘versleping’ vraagt om een toelichting. NTR 

-Figuur- 2. Eisen waaraan een sprong en een versleping in een standleiding en een standleidingvoet 

moeten voldoen volgens NTR 3216
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3216 maakt in het hoofdstuk met ontwerp-
voorwaarden voor de gebouwriolering een 
onderscheid in een sprongstuk (par. 4.4.5.3) en 
een liggende versleping in het leidingbeloop 
van de standleiding (par. 4.4.5.4). Bij dit laatste 
is een verzamelleiding (liggende leiding) de 
verbinding tussen twee standleidingen. Echter, 
in de paragraven over geluidhinder in NTR 
3216 wordt het sprongstuk aangeduid als een 
versleping. In NTR 5076 is dat doorgezet, en 
daarin staat dat bij een versleping de stand-
leiding van richting wordt veranderd over een 
relatief korte afstand. Daarbij is aangetekend 
dat bij grotere afstanden dit altijd gebeurt met 
twee bochten van 45°. Vervolgens zijn meer-
dere redenen van versleping genoemd. Als 
eerste dat verslepingen veelal ontstaan onder 
de begane grondvloer of onder het plafond 
van een parkeergarage als het water in de ver-
zamelleiding verplaatst moet worden naar de 
buitenriolering. Aan deze tekst is toegevoegd 
dat verslepingen moeten worden uitgevoerd 
met twee bochten van 45° op een afstand van 
250 mm. Door deze geleidelijke verandering 
ontstaat minder geluid, staat in NTR 5076. 
Deze uitleg laat te wensen over. Om een stand-
leiding aan te sluiten op een in de fundering of 
aan het plafond van een kelder gelegen verza-
melleiding moet veelal een betonnen funde-
rings- of constructiebalk worden gepasseerd. 
Dat gebeurt vaak met een sprongstuk die moet 
voldoen aan par. 4.4.5.4 van NTR 3216: lengte 
maximaal 1,5 m, hoek tussen sprongstuk en 
verticaal maximaal 45°. Daarna volgt in het 
leidingbeloop van de standleiding de standlei-
dingvoet, ofwel de aansluiting van de standlei-
ding op de verzamelleiding (liggende leiding). 
De standleidingvoet moet voldoen aan 
paragraaf 4.4.5.5 van NTR 3216: twee bochten 
van 45° waartussen een recht gedeelte van ten 
minste 250 mm. In NTR 5076 staat verder dat 
verslepingen in kleinere afmetingen kunnen 
ontstaan doordat de doorvoeren door de vloer 
niet recht boven elkaar liggen. Een schuinstand 
van de standleiding van maximaal 20 mm 
over een verdiepingshoogte is uit oogpunt van 
geluid toegestaan. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat dit voor een kunststof 
standleiding met een schuifbaar expansiestuk 
geen optie is (ISSO-MKLS, par. 5.2.11). Naast 
het risico op een lekkende schuifverbinding kan 
die optie leiden tot hinder van tikkend geluid. 
Verderop in NTR 5075 is er wel op gewezen 
dat de voorschriften voor het beugelen van 
een kunststof standleiding in verband met het 
opvangen van expansie in acht moeten worden 
genomen. 

 VALHOOGTE 
Ook over de ‘valhoogte’ ruziën de NTR’s een 
beetje. Volgens NTR 5076 is de valhoogte 

de afstand tussen de onderzijde van het 
instroompunt van het water in de standleiding 
en het vloerniveau van de verblijfsruimte. Maar 
afbeelding 3.2 van NTR 5075 stemt daarmee 
niet geheel overeen en geeft als valhoogte het 
hart van het instroompunt tot aan het hart van 
het instroompunt dat direct boven het vloer-
niveau gelegen is waaronder zich bovendien 
de standleidingvoet bevindt. Ook daarbij past 
een aantekening omdat die laatste aansluiting 
niet strookt met het voorschrift in par. 4.4.3.5 
(aansluitvrije zone) van NTR 3216. Maar op 
dat punt gaan ook de afbeeldingen 4.37 (C) en 
C.10 van NTR 3216 niet vrij uit. In de begrip-
penlijst van deze NTR staat dat de valhoogte 
de hoogte is vanaf het horizontaal instroom-
punt in een standleiding tot aan de voet van 
de standleiding. In paragraaf 4.6.3.2 van NTR 
3216 is dat nog iets nauwkeuriger aangegeven: 
het verschil in hoogte tussen het hart van het 
instroompunt en de eerste 45° bocht onder de 
vloer (van de meetopstelling). Maar uitein-
delijk maken die verschillen niet zoveel uit, 
blijkt uit beide NTR’s. Als referentie is gekozen 
voor een valhoogte van 6 m overeenkomstig 
de meetopstelling van het onderzoek dat deel 
uitmaakte van eerder genoemde voorstudies. 
Deze hoogte komt globaal overeen met twee-
maal een verdiepingshoogte van 3 m. Voor een 
valhoogte van 3 m of kleiner is een correctie 
van -1 dB van toepassing, voor een valhoogte 
groter dan 6 m tot en met 9 m bedraagt de 
correctie 1 dB en voor een valhoogte van meer 
dan 9 m wordt een correctie van 2 dB toege-
past. Volgens NTR 5076 heeft het daarom 
geen zin om valhoogten groter dan 9 m nog 
exact na te meten. 

 ALGEMENE PUNTEN 
NTR 5076 beschrijft een aantal belangrijke 
punten waarmee met het ontwerp van stand-
leidingen en schachten rekening moet worden 
gehouden. Die punten hebben betrekking op 
de situering van de schacht ten opzichte van 
verblijfsruimten, verslepingen in de standlei-
ding ter hoogte van verblijfsruimten en het 
beugelen van de standleiding. Vervolgens 
zijn 13 tips opgenomen, waaronder die voor 
appartementen. Daarvoor geldt dat de aanslui-
ting van het closet op de standleiding zoveel 
mogelijk boven de vloer moet plaatsvinden. 
Dit geldt met name voor verende opgelegde 
dekvloeren daar de closettoestelleiding dan 
niet door de dekvloer en basisvloer heen hoeft 
en dus ook geen contactbrug kan veroorzaken. 
De veiligste plek om een standleidingbeugel 
aan te brengen is een betonnen vloer of een 
eventuele zware schachtwand (montage-
wand). Leidingdoorvoeren in schachtwanden 
moeten akoestisch flexibel worden uitgevoerd, 
al dan niet in combinatie met een brandman-

chet. Aangenomen wordt dat de bijdrage aan 
het constructiegeluid van een in de betonvloer 
ingestort leidingdeel van de standleiding of 
standleiding T-stuk niet hoger maar eerder 
lager zal zijn dan de berekende constructie 
geluidbijdrage via beugels. 

  HEMELWATERAFVOER- 
LEI DINGEN

Aan het geluid afkomstig van hemelwateraf-
voerleidingen stelt het Bouwbesluit 2012 geen 
eisen. NTR 5076 besteedt daaraan, evenals 
NTR 3216, wel aandacht. De paragraaf over 
de geluidproductie van inpandige hemelwa-
terafvoerleidingen is een samenvatting van 
wat daarover in NTR 3216 staat. Toegevoegd 
zijn enkele uitvoeringstechnische aandachts-
punten. Er wordt op gewezen dat speciale 
maatregelen nodig zijn als de hemelwateraf-
voer van de achterzijde van een woning naar 
de voorzijde moet worden getransporteerd of 
andersom. Bij massieve ter plaatse gestorte 
betonnen wanden kunnen deze leidingen mee 
worden gestort in het beton. Bij spouwmuur-
constructies mag deze leiding door de spouw 
worden gevoerd onder twee voorwaarden: 
1. Ten behoeve van overdracht van geluid 
tussen twee spouwbladen mag de hemelwa-
terafvoerleiding beide spouwbladen niet raken, 
één van de twee mag wel.
2. Er mag geen specie of ander materiaal in de 
spouw op de leiding terecht komen, omdat 
daardoor alsnog akoestisch kortsluiting tussen 
de twee spouwbladen kan ontstaan. 

Deze maatregelen zijn met name nodig 
om te voorkomen dat door een verkeerd 
geïnstalleerde leiding de luchtgeluidisolatie 
tussen woningen verslechtert. Een dergelijk 
aandachtspunt geldt ook voor een hemel-
waterafvoerleiding aan de gevel ter plaatse 
van een dilatatie tussen twee woningen. De 
beugels van deze leiding aan het buitenspouw-
blad moet altijd aan één van de twee woningen 
worden bevestigd. Ook dit voorkomt een 
akoestische kortsluiting, en wel tussen de twee 
buitenspouwbladen, en dus een verslechtering 
van de geluidisolatie tussen de woningen.

 LEIDINGWATERINSTALLATIES 
De in NTR 5076 opgenomen paragraaf 
met aanwijzingen voor het ontwerp van 
waterleidingen waarmee geluidhinder kan 
worden voorkomen bestaat grotendeels uit 
een samenvatting van wat daarover staat 
in ISSO-publicatie 55 en ISSO-rapport 111. 
De informatie over geluidbeperking van 
drukverhogingsinstallaties in ISSO-publicatie 
55 beperkt zich tot het noemen van enkele 
aandachtspunten maar die zijn daarin niet 
uitgewerkt. In NTR 5075 is dat wel het geval. 
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Ingegaan is op de luchtgeluidisolatie tussen de 
opstelruimte van de drukverhogingsinstallatie 
en een verblijfsruimte en op de contactgelui-
disolatie van de vloer. Verder zijn beschreven 
de verende opstelling van de installatie, de 
flexibele aansluitingen op de leidingen naar 
en van de drukverhogingsinstallatie en de 
wijze van beugelen van de leidingen tussen 
die twee aansluitingen. Een waarschuwing is 
opgenomen voor het hoge geluidniveau van 
drukreduceerventielen. 

  POMPINSTALLATIES VOOR 
AFVALWATER 

In tegenstelling tot drukverhogingsinstallaties 
voor drinkwater gaat de informatie in NTR 
5075 over geluidbeperking van pompinstal-
laties voor afvalwater niet verder dan het 
noemen van enkele aandachtspunten. Voor 
een verdieping is men aangewezen op bijlage D 
van NTR 3216. 

 SANITAIRE TOESTELLEN
ISSO-rapport 111 en NTR 3216 gaan voor 
woningscheidende wanden uit van een 
oppervlaktemassa van ten minste 400 kg/
m2. De huidige standaard voor de woning-
scheidende wand is volgens NTR 5076 een 
oppervlaktemassa van ten minste 525 kg/m2 
of een ankerloze spouwmuur. Voor massieve 
vloeren wordt uitgegaan van 800 kg/m2 of van 
550 kg/m2 + verende opgelegde dekvloer. Met 
deze nieuwe standaarden wordt, naar zeggen 
van de betreffende ISSO/NEN-commissie, 
in het algemeen geen problemen verwacht 
met geluid afkomstig van sanitaire toestellen. 
Daarom is naast NPR 5075 (1991/ C1-1998) 
ook Band 9 ‘Geluidwering sanitaire voor-
zieningen’ van de serie VNI Documentatie 
Technologie (1998) komen te vervallen. Deze 

-Figuur- 3 Onder het plafond van de laagste woonlaag is een splitsing 

aangebracht om op de begane grondvloer van het woongebouw een closet 

aan te kunnen sluiten (NTR 5076)

-Figuur- 4 Hoofdstuk 3 van NTR 5076 bestaat voor een groot deel uit herhalingen 

van ‘verplichte’ en andere publicaties waarover de sanitair technicus al moet 

beschikken voor het ontwerp en de realisatie van de installaties

band bevat een nadere uitwerking van de in 
NPR 5075 opgenomen voorbeelden door 
middel van 40 gespecificeerde werkbladen 
met een overzicht van toepasbare installatie-
onderdelen (producten). In NTR 5076 is 
minder gedetailleerd aandacht besteed aan 
de akoestische ontkoppeling van sanitaire 
toestellen aan (woning)scheidende wanden en 
vloeren. Dat is ook het geval in ISSO-rapport 
111. In beide documenten staat, met het oog 
op het geluidniveau van ‘gebruikersgeluiden’ 
in eigen woning en bij buren, dat een staande 
closetpot trilling-isolerend moet worden 
opgesteld. In NTR 5076 is daaraan toegevoegd 
dat dit met name geldt voor lichte steenach-
tige vloeren met een massaoppervlakte < 
400 kg/m2. ISSO-rapport 111 wijst verder op 
een trilling-isolerende montage van wandclo-
sets, wastafels, baden en douchebakken met 
duidelijke geïllustreerde voorbeelden. NTR 
5076 wijst daar ook op, maar minder gedetail-
leerd. Voor metalen baden en douchebakken 
onderstreept NTR 5076 het belang van het 
aanbrengen van ontdreuningsmateriaal. En 
tenslotte wijst deze NTR op maatregelen voor 
de vermindering van de geluidproductie van 
de waterstraal uit kranen op baden, wasta-
fel- en gootsteenbakken. Daarover staat geen 
informatie in ISSO-rapport 111. Aan het aspect 
‘gebruikersgeluiden’ stelt het Bouwbesluit 
2012 overigens geen eisen. Maar net zo goed 
dat (in bestekken) privaatrechtelijk eisen 
gesteld kunnen worden aan het geluid van 
de eigen sanitaire installaties en toestellen 
binnen de woning, kan dat ook voor het treffen 
van maatregelen om het gebruikersgeluid te 
beperken in eigen woning en bij buren.

 BEVINDINGEN 
Hoofdstuk 3 van NTR 5076 bestaat voor een 

groot deel uit herhalingen van ‘verplichte’ 
en andere publicaties waarover de sanitair 
technicus al moet beschikken voor het 
ontwerp en de realisatie van de installaties. 
In NTR 5076 is het geluidaspect van riolering 
nog eens kort en bondig uitgelegd en voorzien 
van aanvullende uitvoeringstechnische 
aandachtspunten. Echter, niet elke uitleg is 
even helder. De rekenvoorbeelden laten goed 
zien dat zaken als schachtwandverzwaring of 
een ander leidingmateriaal in de ontwerpfase 
gemakkelijk tegen elkaar kunnen worden 
uitgewisseld. Enkele uitvoeringstechnische 
aandachtspunten zijn met tekeningen en foto’s 
duidelijk in beeld gebracht. Dat geldt met 
name voor hemelwaterafvoerleidingen. De 
informatie over drukverhogingsinstallaties is 
van toegevoegde waarde. Daarvan is minder 
sprake voor de gegevens over waterleidingen, 
sanitaire toestellen en pompen voor afval-
water. Maar de meeste van deze bevindingen 
gaan niet op voor de andere partners dan de 
sanitair technicus in het proces van integraal 
ontwerpen en realiseren. 
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