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Huisaansluitingen 

In de beginfase was de controle op huisaansluitingen 
beperkt tot visueel toezicht van de rio-toezichter 
(materialen, hulpstukken, lengteprofiel, verdichting, 
zandcement,…) 

 

Huisaansluitingsformulieren, ingevuld door de 
aannemer werden gecontroleerd door de toezichter 

 

De kwaliteit van de aansluitingen bleek in vele gevallen 
onvoldoende 

 

 



Huisaansluitingen 

Er waren heel veel discussies op de werf met de 
aannemers over de huisaansluitingen (moeilijke 
bewijslast) 

 

Het ontstoppen en herstellen van rioolaansluitingen 
was veruit het grootste deel van het budget van 
exploitatie riolering 

 

De meeste storingen kwamen voor in 
oorspronkelijke privé-verkavelingen (waarschijnlijk 
door gebrek aan toezicht bij uitvoering) 



Meest voorkomende gebreken aan de 
huisaansluitingen waren: 

Lengteprofiel niet correct 

 

Breuken of vervorming van de leidingen 

 

Te veel hulpstukken (waardoor meer kans op storing) 

 

Foute hulpstukken (zowel voor als achter het ha-putje) 

 

Huisaansluitputjes niet op voldoende diepte  

 

Geen gebruik van zandcementfundering en -omhulling 

 

 

 



Meest voorkomende gebreken aan de 
huisaansluitingen waren: 

Onaangepaste sleufbreedte 

 

Onvoldoende verdichting van de sleuven 

 

(Vuilwater)aansluitingen op inspectieputten 

 

Verwisseling van vuil- en regenwateraansluitingen 

 

Slechte buizen (op openbaar domein) onder de 
nutsleidingen werden niet vervangen 

 

 

 



Acties vanuit Infrax om de kwaliteit van 
de huisaansluitingen te verbeteren 

Opleiding voor onze rioleringstoezichters 

Focus op de te gebruiken materialen 

 

Toelichting op trefdagen Infrax – aannemers 

Toelichting op trefdagen Infrax – studiebureaus 

 

Toezicht op alle rioleringswerken. Ook in privé-
verkavelingen en op rioleringen, die achteraf worden 
overgedragen 

 

Keuze voor deksels van de RWA en DWA-putjes, die 
onderling niet verwisselbaar zijn 



Acties vanuit Infrax om de kwaliteit van 
de huisaansluitingen te verbeteren 

Huisaansluitputjes plaatsen kort achter de rooilijn 
(muurtjes, hagen enz.) 

 

Onderscheid in materiaalkeuze van de aansluitingen 
vuilwater en regenwater op openbaar domein:  

Voor vuilwater: gresbuizen diameter 125mm 

Voor regenwater: grijze pvc-buizen diameter 160mm 

Dit geeft zeer goede herkenbaarheid voor aannemers en 
toezichters 

Geen uitwisselbaarheid (vergissingen) mogelijk tussen de 
materialen 

 



Acties vanuit Infrax om de kwaliteit van 
de huisaansluitingen te verbeteren 

Aannemers leveren foto’s van de aansluitingsbuizen in 
open sleuf 

 

Camera-inspecties van huisaansluitingen vanuit HA-putje 
tot aan de hoofdbuis:  

Vuilwateraansluitingen: allemaal 

Regenwater- en straatkolkaansluitingen: 20% 

  

Afkoppelingsdeskundigen: begeleiden afkoppelingen op 
privaat domein 

 

Keuring van de afgekoppelde privé-riolering  

 



Acties vanuit Infrax om de kwaliteit van 
de huisaansluitingen te verbeteren 

 
Rechtlijnige aanleg huisaansluitingsbuis van putje tot 
aan boring op de hoofdbuis. Uitstroom van putje 
wijst in de richting van de boring 

 

Minder hulpstukken=minder storingen 

Correct gebruik van de juiste hulpstukken 

 

Aanpassingen in diepte gebeuren achter het putje, 
zodat particulier voldoende verval heeft voor aanleg 
nieuwe buizen in afkoppeling 

 



Keuze van de huisaansluitputjes 

Regenwaterhuisaansluitputje:      

Grijze kleur voor basis en voor de schacht   

Diameter schacht: 250mm 

2x aansluiting diam. 160mm 

Dekseltje diam. 250mm met vermelding 
regenwater 

Vuilwaterhuisaansluitputje:  

Roodbruine kleur voor basis en schacht  

Diameter schacht: 315mm 

2x aansluiting diam. 125mm 

Dekseltje diam. 315 mm met vermelding 
vuilwater 

Besluit:  Geen uitwisseling van dekseltjes mogelijk.  

   Dus geen vergissingen mogelijk op privaat.  

 

 



Vaststellingen bij aanvang camera-
inspecties huisaansluitingen 

Ongeveer één op de 20 huisaansluitingen 
vertoonde gebreken die herstelling/aanpassing 
vragen (zowel RWA als DWA) 

 

 

 

Meest vastgestelde gebreken bij aanvang camera-
inspecties: 

Breuk/vervorming van leidingen 

Fouten in lengteprofiel 

Hoekverdraaiingen 

Zand/vuil in huisaansluitingen 



Aandachtspunten blijven met oog op 
kwalitatieve aansluitingen. 

Sleuf voldoende breed en diep (ZC-fundering eerst 
plaatsen) 

Goede verdichting van de fundering, omhulling en 
aanvulling van de huisaansluitingen 

Rechtlijnige huisaansluitingen (zowel het tracé als het 
lengteprofiel) 

Huisaansluitputje op voldoende diepte (aanpassingen in 
hoogte achter het putje) 

Correct gebruik van hulpstukken 

 



Aandachtspunten blijven met oog op 
kwalitatieve aansluitingen. 

Hoewel de kwaliteit heel veel verbeterd is, blijven 
de toezichters hun aandacht vestigen op de 
kwaliteit van de rioolaansluitingen 

 

De camera-inspecties van de aansluitingen  

Foto’s bij huisaansluitingsformulier 

En toezicht 

Blijven noodzakelijk en vermijden bijna alle discussies 
achteraf 





























Waarom HA-putjes op privaat terrein? 

1. Juridisch 
 

 

 Klant moet verplicht afkoppelen en dus vaak één 
nieuwe buis brengen naar de straat 

 

 Klant mag niet op openbaar domein graven om aan 
te sluiten (beschadiging nutsleidingen, stoepen, 
vergunningen, enz. ) 

 

 

 



Waarom HA-putjes op privaat terrein ? 

 De particulier weet vaak niet waar de putjes op 
openbaar domein liggen en is daarom zelden bereid 
om ze te zoeken 

 

 De meeste mensen zoeken “hun putje” wel op bij 
verstopping als dat op hun eigendom ligt 

 

 Verstopping in buis van putje naar straat neemt 
Infrax ten laste (behalve oneigenlijk gebruik) 

 

 Verstopping in buizen van putje naar woning is ten 
laste van particulier 

 
 

 

 

2. Onderhoud & exploitatie 



Waarom HA-putjes op privaat terrein? 

3. Callcenter 

 Bij oproep voor een storing van de rioolaansluiting is 
de eerste vraag die het callcenter stelt:  

 staat het putje op uw aansluiting vol water? 

 

 Indien ja, dan gaat onze dienst ter plaatse 

 Indien nee, dan vragen we de klant eerst hun 
leidingen op privaat te controleren en indien nodig 
opnieuw contact te nemen 

 

 Doordat putje op privaat ligt, kunnen veel storingen 
telefonisch opgelost worden en worden veel nutteloze 
verplaatsingen vermeden 

 

 
 



Waarom HA-putjes op privaat terrein ? 

4. Nadelen van putjes op openbaar domein 

 Meer kans op beschadigingen van putjes bij aanleg 
nutsleidingen en werkzaamheden op openbaar 
domein 

 

 Er is vaak geen plaats voor het plaatsen van putjes 
tussen rooilijn en kabels of tussen de kabels 

 

 Buizen achter de putjes op openbaar domein zijn 
meestal in slechtste toestand en worden niet 
vernieuwd 

 
 

 

 
 



Waarom HA-putjes op privaat terrein ? 

4. Nadelen van putjes op openbaar domein 

 Kantelen van dekseltjes bij overrijdbare berm: 

 O.a. postbodes rijden over berm 

 Voertuigen parkeren op bermen 

 

 Grotere kans dat wachtaansluiting/putje eindigt 
tegen de nutsleidingen (waterleidingen, gas,….) zodat 
klant later niet kan aansluiten 

 

 Nutsleidingen worden vaak aangelegd na uitvoering 
van de aansluitingen met grotere kans dat ze op 
dezelfde diepte als de inlaat van de wachtbuis/putje 
liggen, zodat klant later niet kan aansluiten 

 

 

 
 









Besluit 

  

 

 

. 

 

Wegen en rioleringen worden voor langere duur 
aangelegd: minimum 50-60-80-… jaar. Het belang van 
kwalitatieve huisaansluitingen mag dus niet onderschat 
worden als ze ook zo lang moeten meegaan 

 

We eisen van de particulier kwaliteit bij zijn 
afkoppelingswerken 

 

Dan mag de particulier ook van ons verwachten dat we 
kwalitatieve rioleringsnetten uitbouwen op het 
openbaar domein 

 


