Informatieblad hemelwater en riolering Document behorende bij digitale verkoopinformatie kavels
Vinkelse Slagen

Hemelwater en riolering
Het is niet toegestaan het regenwater te vervuilen. Dat brengt met zich mee dat u bij de bouw van de
woning, geen uitlogende materialen mag gebruiken. Het betekent ook dat u ervoor moet zorgen dat er
geen verontreinigende stoffen in het regenwater komen.
Materiaal

Voorschrift

Lood

Alleen toegestaan voor waterkerende lagen in bouwkundige detaillering. Het lood
moet worden behandeld met patineerolie.
Bij voorkeur het gebruik van zink voorkomen door gebruik van alternatieve
materialen en een aangepast ontwerp. Als u toch gebruik maakt van zink, is dat
alleen toegestaan het gecoat is met een coating die tenminste vijftien jaar houdt
(bijvoorbeeld Enke-coat), of voorzien is van kunststoffolie.
Hemelwaterafvoeren van zink of verzinkt staal zijn toegestaan, mits ze zijn
behandeld.
Het gebruik van koper is niet toegestaan.

Zink

Koper
Bitumen

Alleen APP of SBS gemodificeerd bitumen mogen toegepast worden (stemt overeen
met de praktijk).

Hout

Toepassen van FSC-hout.
Hout dat is geïmpregneerd met wolmanzouten mag niet worden toegepast.

Per toepassing:
Toepassing

Voorkeur

Goten

Kunststof/PVC, FSC-hout
bedekt met kunststof folie

Hemelwaterafvoer
Kilgoot

Kunststof/PVC
Kunststof/PVC

Afdichting rond
ramen e.d.
Dakrand platte daken

Kunststof/PVC

Aansluiting plat dak –
gevel
Dakbedekking platte
daken
Dakbedekking
schuine daken

Kozijnen, deuren,
constructie,
balustrades, etc.
Hekken, schuttingen,
beschoeiing etc.

Aluminium trim,
aluminium kap of
Kunststof
Kunststof, EPDM,
aluminium
APP of SBS
gemodificeerd bitumen,
EPDM, kunststof
Niet-uitlogende
materialen zoals
keramische pannen, of
leien
FSC-Hout (Nietgeïmpregneerd)
Onbehandeld hout met
natuurlijke duurzaamheid
(zoals Red Wood, Lariks,
Robinia),
thermisch gemodificeerd
FSC-hout

Andere mogelijkheden,
maar bij voorkeur
vermijden
Gecoat zink, zink bedekt
met EPDM-folie, gecoat
staal/ aluminium
Zink, verzinkt staal
Gecoat zink of
gegalvaniseerd staal met
PU-coating
Lood
Loodloketten gepatineerd
Gecoat zink

Niet toegestaan

Zink zonder coating,
koper
Koper
Zink zonder coating,
lood en/ of koper

Zink zonder coating

Lood gepatineerd
Zink, koper, andere
soorten bitumen
Zink, koper, lood

Met wolmanzouten
geïmpregneerd hout
Hout geïmpregneerd met
propiconazool

Met wolmanzouten
geïmpregneerd hout,

Bovenstaande richtlijnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U kunt daarom bij de start
van de bouw informeren naar de laatste versie. Bel met de afdeling Milieu, tel. (073) 615 50 37 of email naar milieu@s-hertogenbosch.nl

