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Over dit controleplan… 

 

Het STABU-bestek geeft voor een aantal elementen onder dit hoofdstuk een beschrijving die soms 

ook in het buitenterrein kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een vetafscheider. 

Wij zullen in dit controleplan al deze onderdelen meenemen die genoemd zijn binnen dit 

hoofdstuk. De binnenriolering wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als gescheiden 

systeem, namelijk hemelwater en vuilwater. Soms wordt de vuilwaterriolering nog in twee 

systemen uitgevoerd, waarbij het ene systeem via een vetafscheider loopt. Pas na de 

vetafscheider worden de systemen aan elkaar gekoppeld en gaan als één systeem verder. 

Tegenwoordig worden alle systemen uitgevoerd in kunststof en alleen in bijzondere gevallen in 

staal. Dit controleplan verstrekt de belangrijkste informatie om te komen tot een gestroomlijnde 

procesgang. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Bij het ontwerpen van gebouwen moet de architect wel beschikken over voldoende kennis van 

rioleringen. Hij kan niet volstaan met het aangeven van afvoerpunten maar moet bij alle leidingen groter dan 

ø110 mm een bouwkundige oplossing bedenken. Hetzij in een naastgelegen schacht, hetzij een verlaagd plafond 

onder deze leiding. Daarnaast moet hij het tracé van de ontspanningsleidingen aangeven. Voor de meeste projecten 

zal een adviseur worden ingeschakeld voor het dimensioneren van de riolering. Hierbij zijn de Nederlandse norm 

NEN 3215 en de NTR 3216 de uitgangspunten. De installateur zal daadwerkelijk via een berekening moeten 

aantonen dat de dimensionering voldoet aan de norm. 

1. Gescheiden stelsel: in opzet moet de HWA (hemelwaterafvoer) en de DWA (dikwaterafvoer, vuil water) installatie 

gescheiden worden ontworpen. Beide systemen moeten tot aan de erfgrens gescheiden blijven. Indien een 

gemeente nog geen gescheiden systeem heeft, dan zal zij beide leidingen aansluiten op het gemeenteriool tot 

het moment dat ook dit gemeenteriool gescheiden wordt uitgevoerd. 

2. Dubbele vuilwaterafvoer: indien de aard van een 

gebouw met zich meebrengt dat een vetafscheider 

noodzakelijk is, dan zal voor die afvoerpunten een 

separaat leidingstelsel worden aangelegd. Dit 

separate systeem heeft een aansluiting op de 

vetafscheider en kan pas na deze afscheider alsnog 

worden aangesloten op het vuilwatersysteem. Dit 

kan het geval zijn als een kantoorgebouw of een 

restaurant een eigen keuken zal krijgen. Ook 

garages krijgen een separate vuilwaterafvoer. Bij 

laboratoria moet mogelijk hittebestendig materiaal 

worden toegepast. 

3. Hemelwaterafvoer: voor het afvoeren van hemel-

water moet een keuze worden gemaakt tussen de 

traditionele systemen en de vacuümsystemen. De 

laatstgenoemde werken met het principe van 

Fig. 1 | Voorbeeld van vacuümsysteem 
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onderdruk en kennen aanmerkelijk kleinere leidingdiameters. Bovendien moet onderzocht worden of het 

hemelwater geloosd mag worden op het gemeenteriool. Er is een beleid ingezet dat ernaar streeft om het 

hemelwater zoveel mogelijk op het terrein te houden waar de regen valt.  

4. Dimensionering: de binnenriolering voor woningen is in opzet zeer eenvoudig, mits een paar zaken in de gaten 

worden gehouden. Zo moet de ontspanningsleiding tenminste dezelfde diameter hebben als de standleiding. Er 

kan in sommige gevallen een reductie van 20% worden gehanteerd, zie hiervoor de NEN 3215. Bij hoogbouw 

moet rekening gehouden worden met het toepassen van een omloopleiding op de laagst gelegen verdieping. Bij 

grotere werken volgt de dimensionering uit een op te stellen berekening. 

5. Isoleren: twee belangrijke zaken zijn condensatie op de leidingen, bijvoorbeeld bij inpandige 

hemelwaterafvoeren, en geluidsoverlast bij vuilwaterleidingen. In beide gevallen moeten de leidingen geïsoleerd 

worden. Als een leiding aan het plafond van een parkeergarage wordt bevestigd en er is kans op bevriezing, dan 

moet worden gedacht aan een verwarmingslint om de leiding. 

6. Brandwering: bij parkeergarages en winkelcentra hebben we te maken met de brandwerendheid van de 

constructies. Alle leidingdoorvoeren moeten voldoen aan de eis die voor de constructie geldt. Soms kan dit met 

brandmanchetten worden bereikt, soms moeten stalen rioleringsbuizen worden toegepast. Per gemeente wordt 

hier verschillend over gedacht, dus overleg met Bouw- en Woningtoezicht is noodzakelijk. 

7. Gemeente-aansluiting: bij het ontwerp zal de architect moeten onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om 

aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Voorkomen moet worden dat er onnodig een gemeentelijk riool 

moet worden omgelegd voor rekening van de opdrachtgever. Tevens moet worden gedacht aan het toepassen 

van terugslagkleppen als er een reëel gevaar is voor verstopping van het hoofdriool, bijvoorbeeld omdat de 

afmeting hiervan klein is. Een terugslagklep voorkomt het terugspoelen van afvalwater in het gebouw, 

bijvoorbeeld bij overbelasting van het gemeenteriool. 

 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Een goed ontworpen rioleringsstelsel zal niet leiden tot een verrekening van meer- en minderwerk. Een 

risicofactor is de aansluitmogelijkheid op het gemeenteriool. De opdrachtgever zal de aansluiting op het 

gemeenteriool separaat moeten aanvragen bij de gemeente en als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de 

aansluitmogelijkheden kan dit soms een onverwachte financiële tegenvaller zijn. 

1. Brandwerende doorvoeringen: in sommige gevallen heeft men de consequenties van de brandwerende 

doorvoeringen onderschat en ontstaat er meerwerk. In de regel zullen de extra kosten voor de aannemer zijn, 

mits het bestek voorziet in een duidelijke omschrijving. 

2. Aansluiting gemeente: de kosten van de aansluiting op het gemeenteriool zijn in de regel voor de 

opdrachtgever, die deze aansluiting ook aanvraagt. 

 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING – De NEN 3215 is de belangrijkste norm op het gebied van de binnenriolering. Daarnaast is er nog de 

NTR 3216, een Nederlandse Technische Richtlijn. Deze bevat richtlijnen voor ontwerp en uitvoering van 

binnenriolering. Onderwerpen zijn onder andere: waterbesparingseffecten, grijswaterkringlopen en UV-systemen. 

Daarnaast bevat de richtlijn ook praktische aanwijzingen en voorbeelden van goede aansluitingen in het kader van 

de NEN 3215. 

1. Berekening installatie: de installateur moet conform de eisen uit de bouwvergunning en andere regelgeving een 

capaciteitsberekening maken van de binnenriolering. Op basis hiervan zal hij de leidingdiameters kunnen 

vaststellen. Deze berekening moet samen met een tekening ter goedkeuring worden ingediend bij Bouw- en 
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Woningtoezicht.  

2. Berekening noodafvoeren platte daken: los van de binnenriolering zal van het platte dak een separate 

berekening moeten worden gemaakt om vast te stellen hoeveel (nood)afvoeren moeten worden aangebracht en 

de afmetingen hiervan. Dit onderwerp is zeer actueel omdat er relatief veel platte daken zijn bezweken, mede 

als gevolg van een slecht ontworpen en onderhouden hemelwaterafvoersysteem. De berekeningen moeten door 

de hoofdconstructeur worden uitgevoerd. 

3. Berekening pompputten en vetafscheiders: indien deze zaken van toepassing zijn op het project, dan moet 

eveneens een capaciteitsberekening worden gemaakt. Op basis van de uitkomsten kunnen afmetingen worden 

bepaald. 

4. Gemeentelijke verordeningen: gebruikelijk is het realiseren van een ontstoppingsmogelijkheid van beide 

systemen op of net voor de erfgrens, voordat het stelsel op gemeenteterrein komt te liggen. Indien er zich een 

verstopping voordoet dan is dit de aangewezen plek om vast te stellen of de verstopping zich binnen het 

project bevindt of in het gemeenteriool. Per gemeente kunnen de eisen verschillend zijn, zowel de uitvoering 

van de ontstoppingsstukken- of putten, als de plaats. Soms worden polderstukken geëist. Indien een gevel op 

de erfgrens staat, moet in de meeste gevallen een ontstoppingsmogelijkheid in de kruipruimte worden 

gemaakt, tenzij de gemeente toestemming verleent om deze op openbare grond te plaatsen. 

5. Gemeentelijk beleid hemelwaterafvoer: meer en meer gemeenten eisen dat het hemelwater wordt geloosd 

binnen het eigen terrein van het project. Niet in alle gevallen is dat haalbaar, maar toch moet worden nagegaan 

hoe dit per project kan worden ingevuld. 

6. V&G-plan: indien van toepassing moet het V&G-plan uitvoering worden aangevuld met de werkzaamheden van 

de installateur van de binnenriolering. 

 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – In de STABU-systematiek vallen de dakgoten en de hemelwaterafvoeren onder hoofdstuk 50. Omdat in 

veel gevallen de hemelwaterafvoeren inpandig worden weggewerkt, ontstaat er een vermenging met de 

binnenriolering. Om die reden wordt er binnen dit controleplan aandacht aan geschonken. In dit kader is het van 

belang dat de gemeentelijke aansluitingen op de riolering tijdig kunnen worden uitgevoerd (vaak al tijdens de 

bouwperiode) en derhalve tijdig moeten worden aangevraagd. 

1. Bestektekeningen architect en adviseur: op deze tekeningen moet helder zijn aangegeven waar de riolering 

moet worden aangesloten op het gemeenteriool. Indien de HWA binnen het terrein moet worden geloosd, 

moeten de voorzieningen hiertoe volledig te zijn uitgetekend en beschreven in het bestek. 

2. Installatietekeningen en berekeningen: de installateur moet op basis van de contractstukken de nodige 

tekeningen en berekeningen opstellen. Goedkeuring van de adviseur is noodzakelijk alvorens deze gegevens 

worden ingediend bij de gemeente. 

3. Tekeningencoördinatie: de binnenriolering moet worden gecoördineerd met de overige installaties. Per project 

moet worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze coördinatie. Op basis van het resultaat van deze 

coördinatie kunnen vervolgens de sparingen worden uitgewerkt op een tekening of tekeningen. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met het feit dat de sparing door de fundering vrij snel bekend moet zijn. 

4. Berekening HWA: indien een UV-systeem wordt toegepast, is meestal een aparte berekening nodig van de 

capaciteit van de leidingen. Deze berekening moet worden gecompleteerd met een berekening van de 

noodafvoercapaciteit. Bij een UV-systeem moet men tevens rekening houden met een ontlastconstructie bij de 

overgang naar een vrij-vervalleiding. 

5. Aanvragen aansluiting op gemeenteriool: de opdrachtgever moet aansluiting op het gemeenteriool aanvragen. 

Het uiterste moment van aanvragen moet worden gerelateerd aan het moment van functioneren van de 

dakgoten of het aanbrengen van dakbedekking. Als we de proceduretijd van de behandeling van de aanvraag 

weten, dan weten we ook de uiterste datum van aanvragen. 
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6. HWA op terrein: indien het hemelwater binnen het terrein moet worden geloosd, kan er een probleem in de 

planning ontstaan. De voorzieningen kunnen soms pas later gerealiseerd worden dan het moment waarop 

goten worden aangesloten of een dakbedekking wordt aangebracht. In dat geval moet worden nagedacht  

over een tijdelijke opvang en berging van het regenwater. 

7. Uitvoering noodoverlopen: er vindt regelmatig discussie plaats over de vorm van de noodoverlopen en de plaats 

waar deze moeten worden aangebracht. Het is verstandig dit op tijd duidelijk te krijgen, zodat dit in de 

uitvoeringsfase duidelijk is. Zie ook het controleplan 50.00 Dakgoten en Hemelwaterafvoeren. 

8. Bemonstering: als materiaal voor de binnenriolering komt in aanmerking PVC, gerecycled PVC, PP en PE. 

Daarnaast worden voor de HWA aan de gevels soms stalen buizen toegepast. De stalen buizen worden soms 

ook toegepast in parkeergarages en aan de plafonds van winkels onder woningen met het oog op  

brandbeveiliging of vandaalbestendigheid. De beugels en de isolatiematerialen komen ook in aanmerking voor 

bemonstering. Alle bemonsterde materialen moeten vergezeld zijn van de benodigde attesten en 

productcertificaten. Men moet onderzoeken of vanuit de gemeente eisen worden gesteld aan de kleuren van de 

leidingen in verband met het gescheiden stelsel.  

 

 

 

 

Fig. 1 | Benaming van leidingen 
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V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot de binnenriolering. 

De bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 37 38 

1. Bestek en bestektekeningen gereed                    

2. Installatietekeningen en berekeningen                    

3. UV-systeem berekening                    

4. Noodoverlopen berekening                    

5. Indiening en goedkeuring gemeente                    

6. Aanvragen gemeentelijke aansluiting                    

7. Sparingencoördinatie                    

8. Aanbrengen riolering onder BG-vloer                    

9. Aanbrengen overige binnenriolering                    

10. Aanbrengen dakgoten                     

11. Aanbrengen dakbedekking                    

12. Aansluiting op gemeenteriool                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Beugeling riolering 

2. Keuring in te storten riolering 

3. Bochten 

4. Standleidingen 

 

 

5. Op te hangen riolering 

6. Stankafsluiters 

7. Aansluiting op gemeenteriool 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - De binnenriolering wordt in verschillende bouwfasen aangebracht. Het eerste deel dat onder de begane 

grondvloer komt, wordt tijdens de funderingsfase aangebracht. Daarna volgt een fase waarin de leidingen worden 

ingestort in betonvloeren. Tussendoor worden de standleidingen aangebracht en tegen de tijd dat de dakgoten of 

de dakbedekking gaat functioneren, zal de HWA gereed moeten zijn. In de afbouwfase worden de benodigde 

rioleringen verlengd tot de benodigde hoogtes. 

1. Beugeling riolering: voordat de begane grondvloeren worden aangebracht, moet de aanwezige installatie 

worden gekeurd. Voor deze keuring moet tenminste de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht worden 

uitgenodigd en, voorzover aanwezig, de adviseur van de technische installaties. Afschot en beugeling van het 

leidingstelsel moeten nauwgezet gecontroleerd worden, sparingen moeten zijn afgedicht en de doorvoeringen 

door de begane grondvloer moeten tijdelijk zijn afgedicht. Indien er aanleiding voor is, kan men de dichtheid 

van het leidingsysteem beproeven. In kruipruimten en parkeergarages alleen RVS-draadeinden toepassen. 

2. Keuring in te storten riolering: leidingdiameters, afschot en verlijming zijn onderdeel van de keuring van iedere 

stort waar riolering is aangebracht. Daarnaast is de horizontale maatvoering punt van aandacht. Voor de meeste 

aansluitpunten geldt een strakke maatvoering waarbij zeer weinig tolerantie kan worden toegestaan. Denk 

bijvoorbeeld aan een doucheputje dat op tegelmaat moet worden ingestort. Voor de eerste stort wordt een 

volledige controle aanbevolen. 

3. Bochten: de vuistregel is dat bochten in het horizontale vlak altijd worden uitgevoerd onder 45º. Horizontale 

aansluitingen op een verticale leiding altijd onder 90º. Bij verlopen in diameters moet de bovenkant van de 

binnenkant buis op gelijke hoogte komen te liggen. 

4. Standleidingen: denk aan voldoende expansiemoge-

lijkheid voor de standleidingen, zowel voor de 

vuilwaterleiding als de HWA. Net onder de expansie-

stukken moet een vaste beugel komen, terwijl de 

andere beugel glijdend moet worden uitgevoerd. 

5. Op te hangen riolering: controle op afschot- en 

beugelafstanden. Ook de isolatie van deze leidingen 

behoeft aandacht. De inpandige riolering moet 

worden geïsoleerd tegen condensvorming. De 

standleiding van de vuilwaterafvoer moet worden 

geïsoleerd tegen geluidsoverlast. De adviseur van de 

installaties moet nader opgeven in hoeverre deze 

isolatie moet worden aangebracht. 

6. Stankafsluiters: ook bij een gescheiden stelsel zijn 

stankafsluiters bij de HWA's noodzakelijk. Vorm en  

uitvoering moeten naderhand worden afgestemd. Bij 

Beugelafstand in mm 

In de onderstaande tabel, ontleend aan NEN 2672 – 

‘Aanleg binnenriolering van ongeplastificeerd PVC – vindt u 

een overzicht van beugelafstanden bij standleidingen, 

horizontale leidingen en flexibele benen. 

 

diamete

r 

afstand tot de bocht 

van flexibele benen 

beugelafstanden voor 

liggende  

leidingen 

stand- 

leidingen 

40 200 400 1200 

50 250 500 1500 

75 375 750 1800 

110 550 1100 1800 

125 625 1250 1800 

160 800 1600 1800 

 

 

         T A B E L  
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sommige apparaten is een condensafvoerpunt aanwezig die door middel van een open verbinding wordt 

aangesloten op de riolering. Ook hier zal een stankafsluiter moeten komen. 

7. Aansluiting op gemeenteriool: bepaalde projecten kennen veel aansluitingen, bijvoorbeeld een winkelcentrum 

waarbij iedere winkel een eigen aansluiting krijgt. Het zal niet de eerste keer zijn dat wordt 'vergeten' een 

winkel aan te sluiten. Bij dergelijke projecten moet worden bijgehouden of alle aansluitingen zijn gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige internetsites: 

 www.riool.net: website van Rioned, een stichting die de kwaliteit van de riolering in Nederland wil bevorderen. 

Onder andere veel informatie over regelgeving en normen die van toepassing zijn. 



  CONTROLEPLAN BINNENRIOLERING 51.00 

 

© 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V.  – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 9 - 10 

C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Lozing HWA op terrein of gemeenteriool    

2. Aansluiting op gemeenteriool aangevraagd    

3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

4. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

5. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

6. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

8. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

10. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

11. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

12. Sparingencoördinatie uitgevoerd    

13. Goedkeuring gemeente aanwezig    

14. Is er een werkplan ingediend ter controle    

15. Is het werkplan goedgekeurd    

16. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

17. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

18. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

19. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

20. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

21. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

22. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

23. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

24. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

25. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    
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26. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar     

27. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

28. Keuring installaties onder de BG vloer uitgevoerd    

29. Maatvoering in te storten riolering gecontroleerd    

30. Diameters en afschot gecontroleerd    

31. Controle beugeling en expansiemogelijkheid standleidingen    

32. Controle afschot en isolatie hangende leidingen    

33. Ontspanningsleiding van gelijke diameter als standleiding    

34. Eventuele omloopleiding correct aangebracht    

35. Controle aantal gemeentelijke aansluitingen    

D. Nacontrole    

36. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

37. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


