
Ontlastput in riolering 
voorkomt overlast 
De ontlastput moet bij een verstopping of stagnatie van de buitenriolering 

het hemelwater vanuit de gebouwriolering over het maaiveld storten. 

Daarbij mag geen schade ontstaan in en/of aan het bouwwerk en geen 

schade of overlast geven aan de aanliggende percelen. 

In de aansluiting van de hemelwaterafvoer op de riolering is de toepassing van een ontlastput voorgeschreven. Oorspronkelijk 

was dit voorschrift bedoeld om te voorkomen dat, bij een verstopping of stagnatie van de afvoercapaciteit van de riolering, 

afvalwater via sanitaire lozingstoestellen (toilet, douche of schrobput) de woning of het gebouw binnenstroomt. Het betreft 

dan de riolering waarin ook het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd en die is aangesloten op het openbaar gemengd 

rioolstelsel. 

Dit voorstel is omschreven in e NEN 3213:1981.  

De bouwverordening uit die tijd noemt NEN 3213 als norm voor de binnenriolering.  

 

In de praktijk werd dit voorschrift niet of slecht opgevolgd en op veel plaatsen ontbreekt dan ook de ontlastput met alle gevol-

gen van dien. 

Formeel was de NEN 3213 niet landelijk verplicht. Met de komt van het bouwbesluit 1992 is dat wel het geval met de NEN 

3215.  

 

Volgens de NEN 3215 mogen de leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater buiten de woning of het ge-

bouw alleen onder het maaiveld in de grondleiding worden samengevoegd met toepassing van een ontlastput ten behoeve 

van het overtollig hemelwater waarbij in de NEN 3215:1991 tevens staat vermeld dat de grondleiding tot de binnenriolering 

behoord en maximaal 0,50cm voorbij de erfgrens steekt. 

In de NEN 3215:2011 is de definitie dat het een voorziening die beoogt tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de buitenrio-

lering en/of de perceelaansluiting het overtollige water zonder schade af te voeren buiten de woning.  

 

 

 



Uitzondering hierop zijn grondgebonden woningen. 

Een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straat niveau en waarvan een één van de 

bouwlagen aansluit op het maaiveld die zijn aangesloten op de buitenriolering voor uitsluitend afvoer van hemelwater. 

Het gaat dan dus niet meer om te voorkomen dat afvalwater via sanitaire voorzieningen de woning of het gebouw kan binnen 

stromen (zoals bij een gecombineerde aansluiting van afval water en schoonwater) maar het aangepaste voorschrift beoogt 

ook om in alle gevallen van verstopping en stagnatie van de afvoer in de buitenriolering de berging van hemelwater zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Bij grondgebonden woningen met een hellend dak is een ontlastvoorziening vaak niet nodig omdat de voorzijde van de goot 

lager is dan de achterzijde waardoor er bij een verstopping het regenwater over de goot kan lopen. 

Bij een platdak is veelal een overloopvoorziening aangebracht. 

 

In het geval van een openbaar gemengd rioolstelsel kan de gemeente een gescheiden aansluiting verlangen voor afvalwater en 

hemelwater. In die situaties zal de gemeente in het openbaar gebied die perceelaansluitingen alsnog koppelen. 

In dat geval moet in de aansluiting van de hemelwaterafvoer alsnog een ontlastvoorziening worden aangebracht.  

Volgens de NEN3215:2011 maakt de ontlastvoorziening deel uit van de buitenriolering en bevind zich binnen de perceelgrens. 

 

Kort samengevat: 

Woningen met een gemengde aansluiting van afvalwater en hemelwater moeten voorzien zijn van een ontlastvoorziening.  

Woningen met een gescheiden aansluiting van afvalwater en hemelwater hoeven niet voorzien te zijn van een ontlastvoorzie-

ning tenzij er op openbaar terrein de gescheiden rioleringen worden samengevoegd. Dan dient er wel een ontlastvoorziening te 

worden toegepast. 

 

OIOPUT      HWAONTLASTPUT 

Ontlastvoorziening voor gemengde riolering Ontlastvoorziening voor hemelwaterafvoeren. 
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