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1 Eisen voor de producten 

Eisen van de norm NBN EN 124-1994 “Afdekkings- en afsluitingsinrichtingen voor 
verkeerszones die worden gebruikt door voetgangers en voertuigen – 
Bouwbeginselen, typeproeven, markering, kwaliteitscontrole – 1ste uitgave, 
augustus 1994” zijn van toepassing. 

De eisen van dit document zijn van toepassing op de rioleringsonderdelen en 
toestellen uit gietijzer voor de opvang en afvoer van water (zowel regen- als vervuild 
water) en voor de afvoer ervan naar het rioleringsnet, die worden gebruikt in 
gebouwen, privaat eigendom, en in verkeerszones. 

2 Bijkomende eisen 

De eisen van dit document vullen die van de norm NBN EN 124-1994 aan. 

2.1 Terminologie (artikel 3 van NBN EN 124: 1994) 

Volgende terminologie zal toegepast worden in dit document. 

• Rioolkolk (straatkolk): 
Toestel, bestemd voor de opvang en de afvoer van water, uitgerust met een 
scharnierend of wegneembaar rooster; 

• Rioolkolk met stankscherm (straatkolk): 
Rioolkolk voorzien van een hydraulisch luchtscherm; 

• Rioolkolk met korf: 
Rioolkolk met of zonder stankscherm, voorzien van een afneembare korf; 

• Terraswaterslikker: 
Toestel, met of zonder stankscherm, ingebouwd in een waterafvoer, en 
uitgerust met een rooster; 

• Roosterluik: 
Geheel bestaande uit één of meer roosters, uit een raam en/of eventueel uit 
langs en uit dwarsliggers; 

• Rooster voor afvoergeul 
Geheel bestaande uit verscheidene roosters en langsliggers; 

• Capaciteit van de rioolkolk [V]: het volume, de hoeveelheid die in de kolk blijft 
staan; 

• Debiet van de rioolkolk [v]: de maximum hoeveelheid die door de rioolkolk kan 
afgevoerd worden per seconde. 
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2.2 Aanduiding van de toestellen (artikel 4 van NBN EN 124: 1194) 

De toestellen worden ingedeeld: 

• functie (zie terminologie); 

• ligging (binnen of buiten); 

• klasse (artikel 4 van NBN EN 124: 1994); 

• afmetingen; 

• vorm van het hydraulisch stankscherm; 

• positie en type uitlaat (horizontaal, verticaal of hellend, centraal of zijdelings); 

• eventuele oppervlaktebehandeling. 

2.3 Plaatsing en klasse (artikel 5 van NBN EN 124: 1994) 

Naast de eisen van de norm NBN EN 124: 1994, zal de minimum aanbevolen klasse 
verplicht zijn; een hogere klasse kan echter toegepast worden. 

Voor groep 3, is het toepassen van de Klasse D400 of van een hogere klasse 
verplicht voor de rioolmonden en voor de roosters voor afvoergeul. 

2.4 Andere materialen (artikel 6.1.3 van NBN EN 124: 1994) 

De hier beschreven stukken en apparaten worden gemaakt van uit gietijzer. 

Eventuele schroeven of bouten om de stukken te verankeren of te vergrendelen 
bestaan uit roestvrij staal - kwaliteit A2 - volgens norm NBN EN ISO 3506. 

Eventuele vergrendelingssystemen zijn van gietijzer of van een corrosiebestendig 
materiaal. 

2.5 Vervaardiging, kwaliteit en proeven, bouwbeginsels 
(artikels 6.2 en 7 van NBN EN 124: 1994) 

Het gietijzer van de hier beschreven stukken en apparaten voldoet aan de klassen: 
EN GJL 200 (NBN EN 1561) voor grijs gietijzer en EN GJS 500-7 of EN GJS 600-3 
(NBN EN 1563) voor nodulair gietijzer. 

Het gietijzer van de roosters voor de klassen C250, D400, E600 en F900 voldoet aan 
de klasse EN GJS 500-7 of EN GJS 600-3 (NBN EN 1563). 

Als het gietijzer van de bakken of van de kaders van de waterontvangers voldoet aan 
de klasse EN GJL 200 (NBN EN 1561), dan moet de wanddikte minimum 12 mm zijn. 
Als het gietijzer van de bakken of van de kaders van de waterontvangers voldoet aan 
de klassen EN GJS 500-7 of EN GJS 600-3 (NBN EN 1563), dan moet de wanddikte 
minimum 8 mm zijn. 
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De vorm van de stukken en apparaten is door de producent te bepalen rekening 
houdend met de minimale buitenmaten. 

De buitendiameter van de uitgang van de straatkolken is 160 of 186 mm wat 
overeenkomt met DN 150 voor kunststofbuizen of DN 150 voor gres buizen. 

De lengte van de uitlaten is minimum 70 mm. 

De minimale buitenmaten van de straatkolken zijn vermeld in tabel 1. 

De bakken van de straatkolken kunnen uit één of meerdere delen samengesteld 
worden. 
De bakken van de straatkolken moeten waterdicht zijn. 

Als de rioolkolk voorzien is van een stankscherm, dan is de hoogte van het 
hydraulisch luchtscherm minimum 60 mm. 

De producent zal de opvangcapaciteit en het debiet van de toestellen op de 
technische fiches vermelden. 

De tolerantie op de breedte van de straatkolk is ± 5 mm. De toleranties op de overige 
afmetingen voldoen aan de eisen van de Norm ISO 8062Klasse CT 10.  

Tabel 1:  Minimale buitenmaten van de straatkolken 

Referentie lengte mm breedte mm hoogte mm 

A 490 190 400 

B 665 230 570 

C 630 270 600 

D 450 280 600 

E 640 290 600 

F 750 290 400 

G 750 290 600 

H 490 490 600 

I 650 490 400 

 

De straatkolk wordt bepaald door drie gegevens: 

• de afmetingen van de buitenmaat van het zichtvlak; 
• zijn capaciteit; 
• zijn (afvoer)debiet. 
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2.6 Proeven (artikel 8 van NBN EN 124: 1994) 

Omdat het bijna onmogelijk is de ware gebruiksomstandigheden in een laboratorium 
na te bootsen, wordt in volgende omstandigheden beproefd: 

- De weerstand van de roosters voor waterkolken en voor afvoergeul wordt op een 
niet-vervormbare inrichting die de zitting van de rooster op de bak of op de 
afvoergeul nabootst, getest. 

- De weerstand van de bakken zal op het niet-zijdelings ondersteunde apparaat, 
uitgerust met een rooster, getest worden. 

- De dichtheidsproef van de bakken zal gebeuren door deze op te vullen tot het 
niveau net onder de rooster, terwijl de uitlaten zijn afgedicht. Na het vullen, mag 
geen enkel lek zich voordoen. 

2.7 Markering (artikel 9 van NBN EN  124: 1994) 

Bijkomende markeringen, zichtbaar na plaatsing: 

• Het type gietijzer (GJL of GJS); 

• PTV 802; 

• Datum of lotnummer van de productie; 

• Het productiejaar. 
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2.2 Aanduiding van de toestellen (artikel 4 van NBN EN 124: 1194) 
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