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Bijlage  Standaard eisen aansluitleidingen van 

percelen en kolken. 
 
 
 Kolken  
- Kolken plaatsen op een maximale onderlinge afstand van 16,00 m; 
- Per kolk mag niet meer dan 200 m2 verharding afwateren;  
- Kolken mogen onderling niet gekoppeld worden;  
- Trottoirkolken hebben de voorkeur boven straatkolken.  
 
Aansluitingen  
- Ieder perceel dient (wettelijk verplicht) te worden aangesloten op het riool;  
 
- Huisaansluitleidingen loodrecht (met een maximale afwijking van 15 graden) vanuit de gevel en in 
een rechte lijn op de hoofdriolering aansluiten;  
 
- De hoogte van de binnenonderkant van de huisaansluitleiding dient op 0,80 m. onder 
straathoogte/maaiveld te liggen, verticaal gemeten in de erfscheiding. De huisaansluitleiding dient 
daarbij minimaal 0,50 m, gemeten vanaf de erfgrens, in het openbaar gebied uit te komen;  
 
Aansluitleidingen algemeen  
- Voor ontstoppings- en reinigingswerzaamheden aan kolken en huisaansluitingen worden zgn. 
ontstoppingstukken niet toegepast;  
 
- Aansluitleidingen dienen een minimale diameter te hebben van 160 mm;  
 
- Er mogen niet meer dan 2 aansluitingen op één inlaat van 160 mm worden aangesloten.  
 
- Indien twee tegenover elkaar geplaatste aansluitingen zijn aangesloten op de inlaat, dan dient de 
aansluiting te geschieden met behulp van een T-stukken 45º;  
 
- Aansluitleidingen groter dan 160 mm moeten altijd door middel van een inspectieput op de 
gemeentelijke inzamel- of hoofdleiding worden aangesloten;  
 
- De aansluiting van een PP-standpijp 160 mm. op een betonriool geschiedt door middel van een 
ingeboorde of ingestorte inlaat.  
 
- Rechtstreekse aansluitingen op een inspectieput zijn toegestaan.  
 
- De aansluiting van een PP standpijp 160 mm op een kunststof- riool geschiedt door middel van een 
knevelinlaat (< 500 mm) of keilinlaat (> 500mm). De dekking boven het inlaatstuk dient minimaal 
1,10 m. te bedragen;  
 
- Alle vervallen huis-/en kolkaansluitingen dienen te worden verwijderd en afgestopt bij het T-stuk. 
Bij asfaltverhardingen kan worden volstaan met afstoppen achter de band;  
 
- Bij betonnen tramfunderingen wordt de vervallen huis- of kolkaansluiting afgedopt bij de betonnen 
tramfundering. 


