
Een ontlastput is verplicht bij nieuwbouw, 
maar nog niet alle bestaande huizen hebben 
een ontlastput. Als je een gemengde 
rioolaansluiting hebt en geen ontlastput, 
dan kan regen- en afvalwater via het 
toilet of schrobputje bij jou in huis komen. 
Bijvoorbeeld als je aansluiting verstopt is, of 
bij heftige regenbuien.  

www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via putten 
en regenpijpen van gebouwen naar riolen 
onder de straten. Bij heftige regenbuien 
blijft regenwater soms op straat staan. Bij 
extreme piekbuien kan de riolering de grote 
hoeveelheid regenwater niet altijd aan. 
Tegenwoordig zijn er steeds meer piekbuien. 
Als je een gemengde rioolaansluiting hebt 
en geen ontlastputje, dan kan regen- en 
afvalwater via het toilet of schrobputje bij 
jou in huis komen. Een ontlastputje in of 
onderaan de regenpijp kan dit voorkomen. 
Het regenwater stroomt dan vanuit het 
rooster bijvoorbeeld de tuin in. 

Plaats een 
ontlastputje in 
de regenpijp

doen, leren en beleven



Zo doe je dat
Bekijk 1 van de 3 instructievideo’s over het plaatsen van een 
ontlastputje. Scan daarvoor onderstaande qr-code:

STEENBREEK ASSEN

Montage 
ontlastputje A1

Montage 
ontlastputje A2

Montage 
ontlastputje B

doen, leren en beleven

Of volg 
deze stappen:
1. Controleer of er een stankslot (zwanenhals) aanwezig is
Graaf de regenwaterafvoer vrij om werkruimte te creëren. Zaag 
daarna de regenpijp verticaal door op 1,5 cm boven het maaiveld 
(de grond) en 4,0 cm onder het maaiveld. Je hebt nu een stukje 
buis van 5,5 cm uit de regenpijp gehaald. Wanneer er geen 
rioollucht uit de afvoer komt, is er een stankslot aanwezig en kan 
je kiezen voor ontlastputje A. Wanneer er wel een rioollucht uit 
de afvoer komt, kies je voor ontlastputje B. De ruimte die je uit 
de buis hebt gehaald is genoeg om ontlastputje A te plaatsen. 
Meet ook de diameter van de regenpijp op, deze heb je nodig om 
passende PVC hulpstukken te kopen.

2. Kies het juiste ontlastputje voor jouw regenpijp
Ontlastputje A: ontlastputje zonder zwanenhals. 
Is in de regenwaterafvoer al een stankslot (zwanenhals) 
aanwezig? Dan is de kans op geuroverlast heel klein. Kies in dit 
geval voor ontlastputje A. Deze is compact en makkelijk in te 
bouwen. Het ontlastputje kost ongeveer 15 euro. 

Ontlastputje B: ontlastputje met zwanenhals
Is in de regenwaterafvoer nog geen stankslot (zwanenhals) 
aanwezig? Dan is er kans op geuroverlast door de open 
verbinding met het riool. Kies in dit geval voor ontlastputje B. 
Deze hee�  een stank afsluitende sifon. Het ontlastputje kost 
ongeveer 50 euro.  

3. Plaats het ontlastputje
Volg de instructie van het gekochte ontlastputje voor het 
plaatsen ervan. 

Monteer de bovenkant van het ontlastputje in ieder 
geval lager dan de laagste afvoer in je woning. Zit 
er bijvoorbeeld een schrobputje in de vloer op de 
begane grond? Dan is het heel belangrijk dat het 
ontlastputje lager wordt geplaatst.

Wil je meer gemakkelijke en direct toepasbare 
tips voor jouw huis of tuin? Neem een kijkje op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl/zelf-doen

Let op!


