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Hoewel sinds 2000 een Europese gestandaardiseerde rekenmethode voor de 

afvoercapaciteit van goten bestaat, doen veel landen nog beroep op een eigen 

rekenmethode. Zo is in Nederland de dimensioneringsmethode volgens NEN 3215 

in gebruik. In België worden de methodes volgens de Belgische NBN 306 en de 

Franse NF DTU 60.11.P3 meestal verkozen boven deze van de Europese EN 12056-

3: alle drie leveren verschillende resultaten op. Het WTCB (Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) testte de afvoercapaciteit van een aantal 

hanggoten waaruit bleek dat de Europese norm de beste keuze is. 

Welke methode is geschikt 
om goten te dimensioneren?

L. (Liesbeth) Vos, ir-architect, onderzoeker WTCB (België) 

De testen werden uitgevoerd op drie types van 
zinken hanggoten die in de Belgische praktijk 
vaak gebruikt worden, zijnde:
-drie halfronde goten (Belgisch formaat) met 
breedtes bovenaan van 127, 153 en 192 mm en 
goothoogtes van 72.5, 86.5 en 107 mm; 
-twee trapeziumvormige goten (Belgisch 
formaat) met bodembreedtes van 80 en 150 
mm, breedtes bovenaan van 99 en 174 mm en 
goothoogtes van 70 en 90 mm;
-een rechthoekige goot (Duits formaat) met 
een breedte van 120 mm en een goothoogte 
van 75 mm.
Om de afvoercapaciteit van goten te bepalen 
is de testmethode gevolgd zoals beschreven in 
bijlage A van de Europese norm EN 12056-3. 
Het doel van een capaciteitsmeting is om na 
te gaan welk debiet een goot maximaal kan 
afvoeren zonder dat hij overloopt terwijl het 
debiet zo gelijkmatig mogelijk toegevoerd 
wordt over de volledige gootlengte. Het 
sporadisch spatten van water over de gootrand 
wordt hierbij niet als overloop beschouwd. 
Alle goten werden eerst getest bij vrije uit-
stroming wat inhoudt dat aan één gooteinde 
het eindstuk niet geplaatst wordt zodat het 

water langs één zijde vrij kan uitstromen. 
Deze opstelling kan beschouwd worden als 
referentie. Daarna werden de goten getest in 
combinatie met verschillende cilindervormige 
uitlopen en een enkele keer met een uit-
looptrechter. De uitloop werd eerst geplaatst 
aan één uiteinde en vervolgens in het midden 
van een goot. De lengte van ieder gootdeel 
werd conform de aanbevelingen van de norm 
gelijk genomen aan 50 maal de goothoogte 
wat voor deze testen neerkwam op lengtes 
tussen 3.5 en 5.35 m.
De goten werden niet enkel in horizontale 
positie getest – zoals gevraagd in de Europese 
norm – maar ook met hellingen van 0.2 %, 
0.5 % en 1 %. Voor zover praktisch mogelijk 
was, werden dubbele en in enkele gevallen 
drievoudige gootlengtes getest en dit zowel 
horizontaal als met hellingen van 0.2 % en 0.5 
% en in enkele gevallen 1 %. 

  AFVOERCAPACITEIT 
HANGGOTEN

Uit de testresultaten is gebleken dat de dimen-
sionering volgens de normen NBN 306 en NF 
DTU 60.11.P3 een systematische overschatting 

geeft van de afvoercapaciteit van de hang-
goten en dat de resultaten het best benaderd 
worden door de Europese norm EN 12056-3. 
Figuur 1 geeft bij wijze van voorbeeld de 
testresultaten in de vorm van een staafdia-
gramma voor de rechthoekige goot met een 
breedte van 120 mm. De Belgische en Franse 
norm geven geen oplossing voor goten zonder 
helling. De Europese norm maakt abstractie 
van de invloed van een helling op de afvoer-
capaciteit indien de lengte van de hanggoot 
beperkt blijft tot maximum 50 maal de voor-
opstand van de goot. Bovendien beschouwt 
deze norm een goot met een helling tot 0.3 % 
(3 mm per m) als een horizontale goot wat een 
eerder ruwe benadering is aangezien zelfs een 
kleine helling al invloed heeft op de afvoerca-
paciteit. 
Uit de testresultaten kon ook duidelijk vast-
gesteld worden dat een goot met een uitloop 
in het midden inderdaad een veel efficiëntere 
oplossing biedt dan een goot met dezelfde 
lengte en een uitloop aan één gootuiteinde. 
Zo had bijvoorbeeld de rechthoekige goot met 
breedte 120 mm, hoogte 75 mm, en een totale 
gootlengte van 7.5 m (= 2*3.75 m), geplaatst 
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zonder helling met een uitloop van 100 mm in 
het midden tussen de 2 gootdelen, een afvoer-
capaciteit van 3.6 l/s. Deze goot werd ook 
getest door de 2 gootdelen van 3.75 m zonder 
helling na elkaar te plaatsen (met dus opnieuw 
een totale gootlengte van 7.5 m) waarbij de 
uitloop aan één uiteinde werd voorzien: de 
afvoercapaciteit van deze combinatie was 
slechts 1.7 l/s. 
Verder komt uit de resultaten naar voren dat 
de toestand van vrije uitstroming uit de goot 
het best benaderd wordt door de uitloop met 
de grootste middellijn te installeren. De klei-
nere uitloopmiddellijn creëert bij de meeste 
goten een zeker ‘bottle neck’-effect aan de 
uitloop. 
In het geval van de trapeziumvormige goot 
met bodembreedte van 80 mm was het echter 
niet mogelijk om de toestand van vrije uitstro-
ming volledig te verkrijgen. Er waren uitlopen 
met middellijnen van 60, 80 en 100 mm ter 
beschikking in het gamma van de fabrikant 
wat betekent dat enkel een uitloop van 60 mm 
gecombineerd kon worden met deze goot. In 
de praktijk zal de afvoercapaciteit van deze 
goot dus niet volledig benut kunnen worden. 

  AFVOERCAPACITEIT 
UITLOOPOPENINGEN 
HANGGOTEN

De Europese norm geeft de volgende formules 
voor het berekenen van de afvoercapaciteit 
van uitloop-openingen in goten met een 
vlakke bodem:
Q=(k0*d*huitloop

1.5)/7500 indien h ≤d/2 (1)
Q=(k0*d2*huitloop

0.5)/15000 indien h >d/2 (2)
met:
d: middellijn van de uitloopopening (mm)
Q: afvoercapaciteit van de uitloopopening (l/s)
huitloop: waterhoogte boven de rand van de 
uitloopopening, bij een rechthoekige hanggoot 
is deze volgens de Europese norm gelijk te 
nemen aan ongeveer de helft van de voorop-
stand (mm)
k0: afvoercoëfficiënt, gelijk aan 1 bij onbelem-
merde uitloop, gelijk aan 0,5 indien de uitloop 
afgeschermd wordt door een bladvanger 
waarvan de invloed op de afvoercapaciteit niet 
getest werd: de Europese norm reduceert in dit 
geval de afvoercapaciteit van de uitloop dus 
met 50%! 
Formule (1) geeft een overlaatstroming weer, 
waarbij zich een centrale luchtkern bevindt 
in de uitloop-opening. Formule (2) geeft een 
scherpkantige stroming weer, die zich in een 
aantal gevallen voordoet als overgang tussen 
een overlaatstroming en een stroming onder 
invloed van een drijfhoogte waarbij de centrale 
luchtkern volledig verdwenen is. In principe 
moeten bij dimensionering beide formules 
toegepast worden en is enkel het resultaat 

geldig dat voldoet aan de bijkomende voor-
waarde (h ≤ d/2 of h > d/2).
Tijdens het uitvoeren van de testen op de 
hanggoten werd de waterhoogte boven de 
rand van de uitloopopening telkens gemeten. 
Voor de goten met vlakke bodem (bakgoot) 
werd vervolgens de afvoercapaciteit berekend 
aan de hand van de gemeten waterhoogte en 
de middellijn van de uitloop. Hieruit bleek ook 
dat beide formules benaderend teruggevonden 
kunnen worden in de meetwaarden. 
Deze formules kunnen echter niet toegepast 
worden op de uitloop van een halfronde 
goot (mastgoot). Voor uitlopen in halfronde 
goten zouden proefresultaten gebruikt 
moeten worden maar die zijn slechts beperkt 
beschikbaar. Uit het onderzoek kon besloten 
worden dat de Belgische norm NBN 306 

hiervoor een oplossing kan bieden. Deze norm 
geeft een vuistregel die stelt dat er 1 cm² voor 
de doorsnede van de uitloop voorzien moet 
worden per 1 m² aangesloten dakoppervlakte 
in horizontale projectie. Deze rekenregel 
werd vergeleken met de testresultaten en het 
gebruik ervan kon bevestigd worden zowel 
voor de goten met vlakke bodem als voor de 
halfronde goten. 

  NEDERLANDSE VS EUROPESE 
METHODE

In Nederland beschrijft de norm NEN 3215, 
die verankerd is in de regelgeving van het 
Bouwbesluit, de dimensioneringsmethode 
voor goten. De methode is op een praktische 
manier uitgelegd in de ISSO-publicatie NTR 
3216. Het dimensioneren van goten gebeurt 
op basis van een aantal eigenschappen van het 
aangesloten dak. Om de resultaten volgens 
deze methode te kunnen vergelijken met die 
volgens de Europese norm is het dus best te 
vertrekken van een voorbeeld. 
Veronderstel 3 gebouwen met telkens een 
rechthoekig grondplan en een zadeldak 
met twee symmetrische dakschilden. Ieder 
dakschild watert af in een goot met een 
standleiding (cilindrische gootuitloop) aan 1 
gootuiteinde, zoals geïllustreerd in Figuur 2.
Tabel 1 geeft de eigenschappen van de 

-Figuur 1- Vergelijking tussen berekende en gemeten afvoercapaciteit van een rechthoekige goot met 

breedte 120 mm 

-Figuur 2-

-Tabel 1- Eigenschappen dakschilden van 3 gebouwen 

gebouw

dakschild

afvoerdebiet 
dak

afmetingen 
dakhelling

effectieve 
dakopper-
vlakte

in grondplan effectief

l b l b j F Q

m m m m ° m² l/s

1 7.5 5 7.5 6.3 38 48 1.43

2 15 10 15 12.7 38 190 5.71

3 15 10 15 16.2 52 244 5.85

TM0916_vos_2418.indd   41 30-8-2016   15:58:54



42 TVVL Magazine | 09 | 2016 HEMELWATERAFVOER

dakschilden van de 3 gebouwen. Het debiet 
dat van het dak afstroomt wordt berekend 
uitgaande van een bui met een intensiteit van 
0,03 l/s.m² conform de Nederlandse praktijk. 
De lengte van de goten voor deze dakschilden 
is dus gelijk aan de effectieve lengte van het 
dakschild. Er wordt telkens een rechthoekige 
en een halfronde goot gedimensioneerd. Ook 
is de middellijn van de uitloop gedimensi-
oneerd aangezien volgens de Nederlandse 
methode de afmetingen van de gootdoor-
snede uit deze middellijn afgeleid worden. 

  RECHTHOEKIGE VS 
HALFRONDE GOTEN

Tabel 2 geeft minimale waarden voor de 
gootdoorsnedes van de hanggoten van de 3 
gebouwen. De berekening van de doorsne-
des voor rechthoekige en halfronde goten is 
uitgevoerd volgens de Nederlandse methode 
zoals beschreven in NTR 3216 en volgens de 
Europese methode van de norm EN 12056-3. 
In de Nederlandse methode speelt de verhou-
ding tussen de goothoogte (of vooropstand) 
van de goot en de middellijn van de aangeslo-
ten standleiding een rol: in deze voorbeelden 
zijn de minimale verhoudingen van 1 en van 
0.65 aangenomen en is de breedte van de goot 
gelijkgesteld aan het dubbele van de middellijn 

van de uitloop. 
In de Europese methode is voor rechthoekige 
goten de verhouding tussen de breedte en de 
hoogte van de goot van invloed. Deze laatste 
verhouding is bijvoorbeeld voor genormali-
seerde rechthoekige Duitse goten volgens DIN 
1986-100 gemiddeld gelijk aan 1.7 en wordt 
hier vergeleken met een verhouding van 2.7 die 
kan teruggevonden worden bij Nederlandse 
bakgoten. 
Om hetzelfde debiet te kunnen afvoeren is 
volgens de Europese methode een grotere 
gootdoorsnede vereist voor de rechthoekige 
goot wanneer de verhouding van de breedte 
tot de hoogte van de goot groter wordt: in deze 
voorbeelden respectievelijk 75, 233 en 237 
cm² in plaats van 65, 203 en 207 cm². 
Hier geldt: hoe breder en lager de goot om een 
gegeven debiet af te voeren, hoe groter de 
doorsnede van de goot zal moeten zijn. 
Of anders gezegd: voor dezelfde gootdoor-
snede zal een goot die smaller en hoger is het 
water efficiënter kunnen afvoeren. Volgens 
de Nederlandse methode is dit verband niet 
eenduidig terug te vinden. 

 MIDDELLIJN UITLOOP
Tabel 3 geeft een overzicht van de middel-
lijnen van de gootuitloopopeningen in de 

goten van de 3 gebouwen. Er moet hierbij 
opgemerkt worden dat de gootdoorsnedes 
in tabel 2 volgens de Nederlandse methode 
bepaald worden op basis van de middellijnen 
van de standleidingen in tabel 3. De Europese 
methode gaat andersom tewerk: de mid-
dellijnen van de standleidingen in tabel 3 
zijn te berekenen uit de afmetingen van de 
gootdoorsnedes in tabel 2. Bovendien geeft 
de Europese methode enkel een oplossing 
voor dimensionering indien de uitloop zich 
bevindt in een goot met vlakke bodem (zie 
ook: ‘Afvoercapaciteit uitloopopeningen in 
hanggoten’)
De Nederlandse methode raadt aan om bij 
een goot met vlakke bodem minstens twee 
maal de uitloopmiddellijn als bodembreedte 
te voorzien met een minimum van 150 
mm. Volgens de Europese methode is het 
voldoende om 5% van de uitloopmiddellijn 
als minimale afstand te respecteren tussen de 
rand van de uitloop en de opstand van de goot. 
Een standleiding met een middellijn van bv. 
100 mm zal volgens de Nederlandse methode 
dus een gootbreedte van minimaal 200 mm 
opleveren. Volgens de Europese methode 
kan in een goot die 110 mm breed is nog 
een uitloop met een middellijn van 100 mm 
geplaatst worden. 
De verhouding die gekozen wordt voor de 
gootbreedte tot de goothoogte speelt bij de 
Europese methode dus een belangrijke rol: hoe 
lager de goot, hoe groter de middellijn van de 
uitloop. Wanneer immers het waterniveau – en 
bijgevolg de waterdruk – boven de rand van 
de uitloop afneemt, zal een grotere middellijn 
voor de uitloop nodig zijn om hetzelfde debiet 
te kunnen evacueren uit de goot. Uit de resul-
taten in tabel 3 blijkt duidelijk de invloed van 
de waterhoogte boven de uitloop: de standlei-
dingen van de goten die in verhouding breder 
en lager zijn (b/h=2.7), hebben een grotere 
middellijn dan deze van de goten die smaller en 
hoger zijn (b/h=1.7). Dit verband kan ook bij de 
Nederlandse methode teruggevonden worden 
waar voor de uitlopen in de goten die breder 
en lager zijn (h=0.65d) een grotere middellijn 
vereist is dan voor de uitlopen in de smallere 
hogere goten (h=d). 
Bij het dimensioneren van de middellijn van de 
uitloop is het bovendien aangewezen om de 
toestand van vrije uitstroming uit de goot te 
benaderen indien mogelijk. Dit betekent dat 
de afvoercapaciteit van de combinatie van de 
goot met de uitloop minstens even groot moet 
zijn als deze van de goot zelf. Indien dit niet 
het geval is, neemt de kans op overloop van de 
goot toe. In principe kan het geen kwaad indien 
hanggoten gemiddeld eens om de zoveel 
tijd overlopen. Het risico op waterinfiltraties 
in het gebouw stijgt echter indien de goten 

-Tabel 2- Minimale waarden gootdoorsnedes van de hanggoten van 3 gebouwen

gebouw

middellijn cilindrische gootuitloop 

NTR 3216 EN 12056-3  

h≥d 0.65d≤h<d Stel: b/h=1.7 Stel: b/h=2.7 

mm mm mm mm

1 57 69 67 86

2 100 117 115 147

3 100 150 117 149

h = goothoogte of vooropstand 
d = middellijn 
b = gootbreedte

ge
bo

uw

gootdoorsnede rechthoekige goot (A) gootdoorsnede halfronde goot (A)

NTR 3216 EN 12056-3 NTR 3216

EN 12056-3
h≥d 
Stel: h=d

0.65d≤h<d 
Stel: h=0.65d Stel: b/h=1.7 Stel: b/h=2.7 h≥ d 

Stel: h=d
0.65d≤h<d 
Stel: h=0.65d

cm² cm² cm² cm² cm² cm² cm²

1 86* 67* 65 75 65 62 69

2 200 178 203 233 200 178 215

3 200 293 207 237 200 293 218

h = goothoogte of vooropstand 
d = middellijn 
b = gootbreedte 
* gerekend met gootbreedte 150 mm 

-Tabel 3- Middellijnen van gootuitloopopeningen in de hanggoten van 3 gebouwen
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ingesloten zijn op het dak tussen 2 dakschilden 
of tussen een dakschild en een muur. Bij deze 
goten is het dus veiliger om de middellijn van 
de uitloop zo te dimensioneren dat een over-
laatstroming kan plaatsvinden zoals aangege-
ven in het eerste deel van het artikel. 
Er geldt: hoe breder en lager de goot bij een con-
stante gootdoorsnede, hoe groter de middellijn 
van de standleiding om een bepaald debiet te 
kunnen afvoeren. 
Opmerking:
Om de voorbeelden beter te kunnen vergelij-
ken zijn voor de 3 gebouwen enkel de parame-
ters van het dak gewijzigd. In de praktijk is het 
waarschijnlijk interessanter om voor de daken 
van gebouw 2 en gebouw 3 aan ieder gootuit-
einde een standleiding te plaatsen zodat zowel 
de afmetingen van de goten als van de uitlopen 
kleiner kunnen zijn. 

 BESLUIT
Uit de testen die het WTCB heeft uitgevoerd 
kan besloten worden dat de Europese norm 
EN 12056-3 een geschikte methode is voor de 
dimensionering van goten. 
Bij goten met vlakke bodem hebben lage 
brede goten algemeen een grotere doorsnede 
nodig dan goten die hoger en smaller zijn 
om hetzelfde debiet af te voeren. Het WTCB 
raadt aan om bij toepassing van de Europese 

-Figuur 3- Testpost goten WTCB 

dimensioneringsmethode de verhouding van 
de bodembreedte tot de hoogte van de goot 
kleiner dan 2 te nemen. 
Om de toestand van vrije uitstroming van het 
water uit de goot te benaderen en de capaciteit 
van de goot dus zoveel mogelijk te benutten, 
is het aangewezen om een voldoende grote 
middellijn voor de uitloop te voorzien. Voor 
de in de testen gebruikte goten betekende dit 
meestal een middellijn van 100 mm. 
Voor de in België courant gebruikte goten, kan 
ook de ‘1 cm²/1 m²’-vuistregel gebruikt worden 
wat concreet betekent dat 1 cm² doorsnede 
voor de uitloop genomen kan worden per 1 
m² aangesloten horizontaal geprojecteerde 
dakoppervlakte. 
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