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AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
1. Rioleringstekeningen dienen uiterlijk 3 weken voor het aanbrengen van de riolering ter goedkeuring 

aan het team Toezicht te worden verstrekt. 

2. Riolering dient ter keuring te worden aangeboden. Minimaal 24 uur van tevoren dient de 

aangewezen inspecteur van het team Toezicht van het gereed zijn in kennis te worden gesteld. 

3. Riolering dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in de bouwvoorschriften, onder andere NEN 3215: 

"binnen-riolering in woningen en woongebouwen" en NTR 3216: "richtlijn voor ontwerp en uitvoering". 

4. In bijzondere situaties of bij niet traditionele bouwwijzen kan het nodig zijn van onderstaande regels 

af te wijken. Overleg met en goedkeuring van de inspecteur van het team Toezicht is in deze gevallen 

altijd noodzakelijk. 

5. Voor woningen/bedrijven -met name agrarische bedrijven- in het buitengebied, die niet zijn 

aangesloten op de riolering, is voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater een vergunning 

noodzakelijk van het Waterschap. Dit geldt ook voor het lozen van bronneringswater op 

oppervlaktewater. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Kroon van de afdeling 

vergunningverlening van het waterschap Zuiderzeeland, telefoon 0320 274838. 

 

VuilwaterafvoerVuilwaterafvoerVuilwaterafvoerVuilwaterafvoer    

1. De grond in Almere klinkt sterk in. De grondleidingen ten behoeve van de vuilwaterafvoer worden 

onder het gebouw opgehangen aan de funderingsbalken en/of de vloeren. Met een polderexpansiestuk 

worden de leidingen buiten het bouwwerk gebracht. 

2. De bodem in Almere heeft een relatief hoog zoutgehalte. Hierdoor wordt metaal aangetast. Daarom 

moeten grondleidingen onder het bouwwerk, die in het zand of in de grond komen te liggen 

(bijvoorbeeld in het zandtalud tegen de binnenkant funderingsbalk), altijd worden opgehangen met 

gewapend kunststofband. 

3. Overige ophangmaterialen van de riolering bestaan uit kunststof of uit roestvaststaal. Alternatieven 

hebben goedkeuring van de inspecteur van het team Toezicht nodig waarbij er van uit moet worden 

gegaan dat deze ophangmaterialen minimaal 50 jaar mee kunnen gaan. 

4. Bij vrijhangende leidingen is de hart-op-hart afstand van de ophangpunten maximaal 10 maal de 

buisdiameter met een maximum van 1,5 m. Bij geringe grondbelasting op de leiding (maximaal 0,2 

meter) is de vereiste hart-op-hart afstand van de ophangpunten 7 maal de buisdiameter met een 

maximum van 1 meter. 

5. Bij riolering onder vloeren zonder kruipruimte wordt de grondleiding zo hoog mogelijk opgehangen. 

De vereiste hart-op-hart afstand voor de ophangpunten is 4 à 5 maal de buisdiameter met een 

maximum van 0,7 meter. De uitvoering ervan mag pas na overleg en na goedkeuring van de inspecteur 

van het team Toezicht geschieden, ook in het geval van instorten van leidingen. 

6. Het polder expansiestuk moet horizontaal onder de funderingsrandbalk aangebracht worden en 

opgehangen met een dubbele strop gewapend kunststofband. Het band dient in de kruipruimte 

deugdelijk te worden bevestigd aan de bovenkant van de funderingsbalk met behulp van pluggen en 

R.V.S. schroeven waaronder passende R.V.S. volgringen. 
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7. Bij de aansluiting van een kleine op een grote leidingdiameter dient de kleine diameter altijd "hoog" 

aangesloten te worden op de grote diameter. 

8. De aansluiting van de standleiding op de verzamelleiding of grondleiding moet middels twee 

bochtstukken van 45º waartussen een recht gedeelte van tenminste 250 mm. 

9. De grondleiding na het polder expansiestuk tot de erfgrens dient in de kleur bruin (RAL 8023) te 

worden uitgevoerd. 

10. Standleidingen dienen doorgetrokken te worden tot boven het dak als ontspanningsleiding met een 

diameter van minimaal 80 % van de standleiding (standleiding ø 110 mm, dan de ontspanningsleiding 

ø 90 mm). De ontspanningsleiding aansluiten op een daarvoor bedoelde dakpan/ ventilatiekap. 

11. De uitmonding van de ontspanningsleiding dient, om hinder van stank te voorkomen op een 

afstand, gemeten langs de kortste route, zich ten minste 6.0 m te bevinden van een buitenruimte 



(dakterras). De uitmonding nabij een deur, een beweegbaar raam of een gevelrooster moet zich 1,0 m 

boven het hoogste punt daarvan bevinden op een afstand van 3,0 m, gemeten langs de kortste route. 

De uitmonding in een dak dat grenst aan een hoger opgaande gevel, moet zich op een afstand, 

gemeten langs de kortste route tenminste 6,0 m bevinden van een ventilatie toevoervoorziening of 

spuivoorziening (raam, luik of deur) in die gevel. 

12. Er mogen geen leidingen in de spouw van de gevels en/ of in woning-scheidende wanden 

aangebracht worden. Dit geldt ook voor de hemelwater afvoer. 

 

HemelHemelHemelHemelwaterafvoerwaterafvoerwaterafvoerwaterafvoer1111    

1. De grond in Almere klinkt sterk in. Hiermee dient u rekening te houden en daarom gelden de 

volgende voorwaarden: 

- Grondleidingen ten behoeve van hemelwater mogen niet worden opgehangen aan de 

funderingsbalken en/of de vloeren. 

- In de standleiding, voor de afvoer van hemelwater, dient een verticaal schuifstuk met een 

schuifmogelijkheid van minimaal 500 mm te worden aangebracht voordat deze aangesloten wordt op 

de grondleiding. 

2. Bij vrijstaande woningen dienen de grondleidingen altijd buitenom gelegd te worden. Bij 

aaneengesloten woningen mag de grondleiding, onder de funderingsbalken door, de woning passeren. 

3. Er mogen niet meer dan twee aaneengesloten woningen op een gezamenlijke hemelwaterafvoer 

worden aangesloten. De schuurtjes dienen te worden aangesloten op de hemelwaterafvoer van de 

bijbehorende woningen. 

4. De grondleiding tot de erfgrens uitvoeren in de kleur grijs (RAL 7037). 

5. In de gemeenschappelijke achterpaden bij woningen dienen op de riolering aangesloten 

straatkolken aangebracht te worden. 

 

                                                           
1
 Indien sprake is van ‘oppervlakkig hemelwaterafvoer’ zijn deels andere regels van toepassing. Zie hiervoor het Handboek 

Zelfbouw of gebied specifieke bijlage. 


