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Als er geen natuurlijk verval vanaf (delen van) de gebouwriolering naar 

het openbaar riool mogelijk is, wordt het afvalwater met behulp van een 

opvoerinstallatie naar het openbaar riool gepompt. Dat is veelal ook het geval met 

het afvalwater van lozingstoestellen die lager zijn gelegen dan het terugstuwniveau 

vanuit het openbaar riool. Uit recent Duits onderzoek is echter gebleken dat er bij 

circa 50% van die situaties een natuurlijk verval naar het openbaar riool mogelijk 

is. In dat geval bieden hybride-opvoerinstallaties een energie- en kostenbesparend 

alternatief.

Bescherming tegen terug-
stuwing vanuit openbaar riool 

M. (Mingo) Mondria, manager Kessel Nederland 

Tijdens de normale werking van het riolerings-
systeem maken hybride-opvoerinstallaties 
gebruik van het natuurlijke verval naar het 
openbaar riool (figuur 2) en alleen bij terug-
stuwing pompen ze het afvalwater net als bij 
een klassieke opvoerinstallatie (rioolwater-
pompinstallatie) via een terugstuwingslus in 
het openbaar riool (figuur 3). Dat er ondanks 
dit alternatief tot nog vaak klassieke opvoer-
installaties gemonteerd worden, ligt onder 
andere aan de actuele stand van voorschrif-
ten, waardoor alternatieve oplossingen ter 
bescherming tegen terugstuwing alleen onder 
bepaalde voorwaarden zijn toegestaan. Net 
als iedere andere noviteit, zijn ook hybride-
opvoerinstallaties op dit moment nog niet 
opgenomen in de voorschriften of de norm 
waarnaar in de voorschriften verwezen wordt. 
Iedere norm beschrijft de actuele stand van 
de techniek op het moment van publicatie, 
d.w.z. dat innovaties nog niet zijn opgenomen. 
Toch worden in de praktijk ook vaak nieuwe 
producten gebruikt. Een overzicht dat verder 
gaat dan de voorschriften of norm is zeker de 
moeite waard, want moderne alternatieven 
zoals hybride-opvoerinstallaties verbruiken 

aanzienlijk minder stroom dan klassieke 
opvoerinstallaties, en zorgen bovendien voor 
een besparing op de onderhoudskosten. 

  VOORSCHRIFTEN EN 
GOEDKEURINGEN

Zoals algemeen bekend mag zijn, zijn voor de 
afwatering in een gebouw en de bescherming 
tegen terugstuwing vanuit het openbaar 
riool in principe automatisch werkende 
opvoerinstallaties voor vuilwater (conform 
NEN 3215 en NTR 3216), terugstuwbeveili-
gingskleppen (conform NEN EN 13564-1) of 
hybride-opvoerinstallaties (terugstuwpomp- 
en terugstuw-opvoerinstallaties) met een 
goedkeuring van het bevoegd gezag (gemeen-
telijk bouw- en woningtoezicht) beschikbaar. 
De betreffende toepassing wordt in ieder 
afzonderlijke (omgevings-)vergunning voor het 
bouwen geregeld. 

  DE WERKINGSWIJZE – DE 
DIRECTE WEG 

Hybride-opvoerinstallaties maken bij hun 
normale werking gebruik van het natuur-
lijke verval naar het openbaar riool. Alleen 

Opvoerinstallaties in gebouwriolering:

-Figuur 1- Het alternatief voor klassieke 

opvoerinstallaties: hybride-opvoerinstallaties 

zoals Ecolift XL (Afb.: Kessel AG)

bij terugstuwing sluit het afsluitsysteem de 
installatie af, waarna het aanwezige afvalwater 
via een persleiding in het openbaar riool wordt 
gepompt. Zo is een gebruik van de lozings-
toestellen onder het terugstuwniveau ook 
gedurende terugstuwing mogelijk, omdat het 
afvalwater tegen de terugstuwing in naar het 
riool wordt gepompt. In vergelijking met de 
gebruikelijke klassieke producten ontstaat een 
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wezenlijk heel andere werkwijze (zie tabel 1). 

 VOORWAARDEN WERKING
Om ervoor te zorgen dat de hybride-opvoerin-
stallatie probleemloos kan werken, moet aan 
enkele voorwaarden worden voldaan. Zo is een 
natuurlijk verval in het riool nodig, waardoor 
het afvalwater tijdens de normale werking 
direct naar het openbaar riool kan stromen. 
Ook een correcte montage is doorslaggevend 
voor een probleemloze werking. Bovendien 
moet de aanleg van de afvoerleidingen en 
de ontspanningsleiding in overeenstemming 
zijn met de voorschriften in NEN 3215 en de 
richtlijnen in NTR 3216. 

  BESCHERMING TEGEN 
TERUGSTUWING

Net als klassieke opvoerinstallaties beschikken 
hybride-opvoerinstallaties over een perslei-
ding met daarin een balkeerklep (NEN-EN 
12050-4) of een terugstuwingslus (NEN-EN 
12056) waardoor het afvalwater in geval van 
terugstuwing in het riool wordt gepompt. De 
balkeerklep of terugstuwingslus zorgt ervoor, 
dat in geval van terugstuwing het water uit 
het openbaar riool niet terug in het gebouw 
kan worden geperst. Zo is het gebouw veilig 
voor schade door terugstuwing, zonder dat een 
pomp daarvoor permanent hoeft te draaien. 

 EEN VEILIGE ZAAK
Hybride-opvoerinstallaties zijn voorzien van 
veiligheidssystemen, zodat een probleemloze 
werking van de installaties gewaarborgd is. 
Zo is de hybride-opvoerinstallatie Ecolift 
XL van fabrikant KESSEL voorzien van twee 
redundante motorische afsluitsystemen. Door 
de pneumatische niveaudetectie en een alarm-
sensor wordt voor extra veiligheid gezorgd. 
Het geïntegreerde zelfdiagnosesysteem ZDS 
zorgt door middel van regelmatige functiecon-
troles voor een permanent veilige werking. En 
daarnaast wordt de werking van alle compo-
nenten tijdens de reguliere onderhoudsbeur-
ten gecontroleerd.

 TOEPASSINGSGEBIEDEN
Behalve de hybride-opvoerinstallaties, die 
geschikt zijn voor gebruik in eengezinswonin-
gen, zijn er ook uitvoeringen verkrijgbaar, die 
grote lozingsvolumestromen kunnen afvoeren 
of als dubbele installatie zijn uitgevoerd. 
Deze varianten kunnen worden toegepast in 

wooncomplexen met souterrainwoningen 
en in de utiliteitsbouw, bijvoorbeeld in hotels 
of restaurants achter vetafscheiders (figuur 
4). Ook hemelwater kan via hybride-opvoer-
installaties worden afgevoerd. In dat geval 
gelden dezelfde normen als uitgangspunt voor 
het ontwerp en de uitvoering die ook voor 
klassieke opvoerinstallaties gelden: er mag 
alleen hemelwater worden verpompt dat valt 
op oppervlakken onder het terugstuwniveau of 

als het aangesloten hemelwaterafvoergebied, 
dat het gebouw binnen wordt geleid, onder de 
desbetreffende genormeerde specificaties valt. 
Een belangrijk aspect vooral ook voor het 
bedrijfsmatig gebruik: het afvalwater wordt 
ook bij stroomuitval afgevoerd, want voor het 
gebruik van de directe weg naar het openbaar 
riool, door middel van een natuurlijk verval, 
is geen elektriciteit nodig. Dat betekent 
geen stilstandstijden bij stroomuitval en dus 

Opvoerinstallaties in gebouwriolering:

-Figuur 2- Tijdens de normale werking stroomt het afvalwater door middel van een natuurlijk verval 

in het openbaar riool (Afb.: Kessel AG)

Figuur 3- Er wordt alleen bij terugstuwing gepompt: dan sluit het afsluitsysteem de hybride-

opvoerinstallatie af, waarna het aanwezige afvalwater via een persleiding met terugstuwingslus in 

het openbaar riool wordt gepompt.

Soort product/
vuilwaterafvoer

Terugstuw beveiligingklep Hybride-opvoerinstallatie Opvoerinstallatie/
Pompstation

bij normale werking zonder externe energie zonder externe energie pompwerking

bij terugstuwing niet mogelijk pompwerking pompwerking

-Tabel 1- 
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absolute veiligheid voor de gebruiker: het 
afvalwater wordt altijd op betrouwbare wijze 
afgevoerd. 
Voor laag gelegen delen op zowel particulier- 
als bedrijfsterrein, waar geen afschot naar het 
rioolstelsel aanwezig is, is een scala aan “klas-
sieke” oplossingen beschikbaar. Van vrijopge-
stelde opvoerinstallaties tot opvoerinstallaties 
t.b.v. vloerinbouw of aardinbouw voor zowel 
fekalienhoudend als fekalienvrij afvalwater 
(figuur 5).

 STIL BEDRIJF
Het regelmatig pompen van klassieke opvoer-
installaties kost niet alleen meer energie, 
maar genereert ondanks een hoogwaardige 
mechanische uitvoering en isolatie ook vaker 
geluid. Hybride-opvoerinstallaties daarente-
gen pompen alleen in geval van terugstuwing 
en benutten bij normaal gebruik de directe 
weg naar het openbaar riool – het natuurlijke 
verval. Pompgeluid is er alleen in uitzonde-
ringssituaties en tijdens het onderhoud en 
de periodieke zelfdiagnose. Dat is niet alleen 

CIJFERS, GEGEVENS EN 
FEITEN OVER DE HYBRIDE-
OPVOERINSTALLATIE 
ECOLIFT XL

-  geconstrueerd voor het gebruik bij een 
natuurlijk verval in het riool

-  voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij 
afvalwater

-  verkrijgbaar met een pompvermogen 
van 1,5 tot 4,5 kilowatt

-  twee, door motoren aangedreven, 
afsluitsystemen voor optimale veilig-
heid

-  verkrijgbaar met schachtmodule voor 
inbouw in de grond: modulair systeem 
met schachtringen met een hoogte van 
250 en 500 millimeter

-  geschikt voor inbouw in het grondwa-
ter tot een diepte van 3.000 mm

-Figuur 4- Hybride-opvoerinstallatie in een buitenopstelling, achter een in de kleder opgestelde 

vetafscheider (Afb.: Kessel AG)

-Figuur 5- Overzicht van ‘Klassieke’ opvoerinstallaties (Afb.: Kessel AG) 

belangrijk in wooncomplexen met souter-
rainwoningen, maar ook voor bedrijfsmatig 
bestemde gebouwen zoals kantoren, zieken-
huizen en bejaardenhuizen.

 INBOUWWIJZE 
Afhankelijk van de lokale omstandigheden zijn 
diverse inbouwvarianten mogelijk. Hybride-
opvoerinstallaties zijn geschikt voor een vrije 
opstelling in gebouwen maar kunnen ook in 
de grond, buiten het gebouw, in een kunst-
stof schacht worden geïnstalleerd. Kunststof 
schachten zijn door hun geringe gewicht mak-
kelijk te plaatsen en zijn tot en met 3 meter 
grondwaterbestendig. De kunststof schachten 
beschikken over een actuele (Duitse) goed-
keuring. De hybride-opvoerinstallaties kunnen 
met behulp van bijpassende systeemcompo-
nenten ook in beton worden gemonteerd. 

 MINDER ONDERHOUD
Omdat er minder vaak onderhoud hoeft te 
worden uitgevoerd, levert dat zowel een 
kosten- als tijdbesparing op. Net als bij een 

traditionele opvoerinstallatie geldt ook voor 
hybride-opvoerinstallaties een onderhouds-
plicht door de opdrachtgever. Volgens (Duits) 
voorschrift moeten klassieke installaties in het 
bedrijfsmatige segment ieder kwartaal onder-
houden worden, terwijl voor hybride-opvoer-
installaties halfjaarlijks onderhoud volstaat. 
Bij hybride-opvoerinstallaties in eengezinswo-
ningen is zelfs een jaarlijkse onderhoudsbeurt 
voldoende. 

  VOORBEELD 
BESPARINGSMOGELIJKHEDEN 

De sanitaire ruimten van een treinstation 
hebben samen 20 closets, 6 urinoirs, 4 
douches en 6 wastafels. Ten opzichte van een 
klassieke opvoerinstallatie bespaart de eige-
naar door het gebruik van een hybride-opvoer-
installatie gemiddeld meer dan 50% op de 
bedrijfs- en onderhoudskosten. Bij de huidige 
prijzen voor energie zou dat een besparing van 
ca. € 670 per jaar opleveren.
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