
4 checks om
standleiding problemen
te voorkomen
Verstoppingen, lekkages en stankoverlast: het is de

nachtmerrie van alle vastgoedeigenaren. Ook woning-

corporaties en aannemers zitten er niet op te wachten. 

De oorzaak? Verouderde standleidingen in het gebouw die 

veelal onzichtbaar zijn en meestal niet onderhouden worden. 

We begrijpen dat standleidingen niet hoog op uw prioriteitenlijst 

staan. Of dat u er niet bekend mee bent. Toch is het goed 

om hier aandacht aan te geven. Ieder gebouw heeft namelijk 

standleidingen. Met 4 simpele checks spoort u problemen 

vroegtijdig op en voorkomt u problemen. 



Standleidingen gaan veel langer mee dan andere onderdelen van uw pand. 

Ze hebben een levensduur van maximaal 50 jaar. Ook standleidingen 

raken een keer verouderd. Langdurig gebruik en vervuiling zorgen voor 

slijtage (o.a. corrosie). Uiteindelijk ontstaan er gebreken in de leidingen 

zoals gaten en scheuren. Met alle gevolgen van dien. Zo kan afvoerwater 

of rioolwater de woningen binnendringen en zorgen voor waterschade en 

onaangename stankoverlast. 

Ga daarom eens na hoelang het gebouw er al staat. En zijn er bijvoorbeeld al 

grootschalige renovaties aan het leidingstelsel uitgevoerd? Afhankelijk van 

de leeftijd van de leidingen geldt er een andere aanpak. Tubus System BV 

heeft een handige meettool ontwikkeld waarmee u gemakkelijk achterhaalt 

of onderhoud aan uw standleidingen op dit moment noodzakelijk is. 

Verschuif het groene bolletje in de tool om aan te geven hoe oud uw 

leidingen zijn en lees direct of u een risico loopt.

HIERONDER GEVEN WE U ALVAST EEN KORT ADVIES PER 

LEVENSFASE: 

Leidingen van 0-10 jaar oud:

Uw leidingen zijn hoogstwaarschijnlijk in topconditie. U hoeft niet in actie 

te komen. Zorg wel voor preventief onderhoud door o.a. de leidingen te 

reinigen.

Leidingen van 10-20 jaar oud:

Naast preventief onderhoud is ook preventieve controle belangrijk. 

Laat de staat van de leidingen daarom controleren.

Leidingen van 20-30 jaar oud:

Uw standleidingen zijn toe aan grondig onderzoek. En vergeet niet om de 

renovatiekosten in uw MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) op te nemen.

Leidingen van 30-40 jaar oud:

Leidingen naderen het einde van hun levensduur. Onderzoek daarom de 

noodzaak voor renovatie.

Leidingen van 40-50 jaar oud:

Het is hoog tijd om de conditie van het leidingstelsel vast te stellen en 

vervolgstappen te nemen: vervangen of relinen.

Leidingen van 50 jaar oud:

Het risico op gebreken en schade is erg groot. Laat eerst de staat van de 

leidingen onderzoeken en bespreek vervolgens wat mogelijk is.

1. CHECK DE LEEFTIJD



2. CHECK HET MATERIAAL

De afvoerbuis heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In de loop der jaren zijn 

er leidingen toegepast van verschillende materialen die elk hun eigen levensduur 

hebben. Het is daarom goed om te achterhalen van welk materiaal uw leidingen 

zijn gemaakt.

Gietijzeren leidingen

De meeste oude leidingen zijn gemaakt van gietijzer. De kwaliteit van deze giet- 

ijzeren leidingen is over het algemeen minder goed dan de gietijzeren leidingen 

die zijn toegepast in het eerste deel van de 20e eeuw. Die modernere leidingen 

hebben een verwachte levensduur van 30 tot 60 jaar. Daarna zijn ze vaak aange-

tast door corrosie en versplintering. Renovatie of vervanging is dan noodzakelijk.  

Asbestcement leidingen

Vanaf de jaren ’50 zijn veel Nederlandse gebouwen uitgerust met afvoer-

leidingen van asbestcement. In deze leidingen treedt na verloop van tijd erosie 

op. Dit maakt de leidingen gevoeliger voor gebreken. Het onderhoud aan deze 

verouderde en/of lekkende leidingstelsels is een grote uitdaging, geeft overlast 

en brengt hoge kosten met zich mee.

Het is goed om te weten dat het toepassen van de Tubus System techniek in 

asbestcement leidingen geen gevaren oplevert voor werknemers en bewoners. 

Dat blijkt uit ons protocol dat we periodiek laten testen.

Kunststof buizen uit de jaren ’80

Aan het begin van de jaren ‘80 zijn er kwaliteitsproblemen gesignaleerd bij de eer-

ste generatie toegepaste kunststof buizen. Deze zijn gemaakt van PE-materialen. 

Het PE-materiaal dat men in de periode daarna gebruikte, de zogenaamde derde 

generatie, was revolutionair. Er is toen ontdekt dat het mengen van twee ver-

schillende materialen zorgt voor een hogere dichtheid en sterkte van de leidingen. 

Het gevolg is dat de kwaliteit van kunststof buizen dat tussen de 30 en 40 jaar 

oud is enorm kan variëren. Zitten er kunststof buizen in uw gebouw? Ga dan na in 

welk jaar deze zijn geplaatst zodat u weet met welke kwaliteit u te maken heeft. 

PVC-buizen

In de jaren ’90 en aan het begin van de 21e eeuw bleef de kwaliteit van kunst-

stof toenemen. Maar het is niet alleen het materiaal dat de levensduur van een 

kunststof buis bepaalt. Ook de belasting van de buis speelt een belangrijke rol. 

Een dikkere pijpwand geeft minder spanning en heeft daardoor een langere 

levensduur. Ook dit is een aandachtspunt bij het bepalen of uw leidingen  

onderhoud nodig hebben.

Materiaal van uw standleidingen achterhalen

Weet u niet van welk materiaal uw standleidingen gemaakt zijn? Laat dit dan 

onderzoeken door middel van een conditiemeting met camera-inspectie. Daarmee 

checken we gelijk de staat van de leidingen. Meer hierover leest u bij check 4. 



3. CHECK OP PROBLEMEN

Verstoppingen, lekkages en stankoverlast duiden erop dat 

(stand)leidingen aan het einde van hun levenscyclus zijn. 

Wellicht ervaart u deze problemen al in het gebouw maar 

is er nog niks aan gedaan. Het zijn duidelijke signalen om in 

actie te komen zodat u de schade zoveel mogelijk beperkt.

Bewoners zullen als eerste verstoppingen, lekkages en 

stankoverlast opmerken. Door gebrek aan kennis zullen zij 

niet altijd direct doorhebben dat het om een probleem aan 

de standleiding gaat. Het is daarom belangrijk om bewoners 

te informeren dat zij direct een melding maken als zij 

overlast ervaren. 

Oorzaken & gevolgen

Net als mensen krijgen standleidingen ouderdomskwalen 

als ze op leeftijd zijn. De leidingen slijten en worden van 

binnen aangetast (corrosie). Als gevolg van aangroei raakt 

een standleiding verstopt. Oude versleten leidingen zijn 

kwetsbaar en zijn hier niet tegen bestand. Zo ontstaan er 

scheuren en gaten, met lekkages en schade als gevolg.



4. CHECK DE CONDITIE

Blijkt na de eerste drie checks dat uw leidingen aan het einde 

van hun levenscyclus zijn, het materiaal onbekend is, of dat er al 

problemen zijn ontstaan? Dan is ons advies om een conditiemeting 

uit te laten voeren. Doe dit ook als er zaken onbekend zijn of als 

u twijfelt. Met een conditiemeting brengen we de staat van het 

leidingstelsel in kaart. Dat bepaalt grotendeels of tijdige renovatie 

van de leidingen noodzakelijk is.

Goed om te weten: de conditiemeting die wij uitvoeren is onder 

andere gebaseerd op de norm NEN2767. Daarmee houdt u 

de MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) en de MeerJaren- 

OnderhoudsPlanning (MJOP) actueel.

Conditiemeting

Een conditiemeting doet u niet zelf. Dit kunt u het beste laten 

uitvoeren door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Tubus 

System BV inspecteert de leidingen met hoogwaardige camera’s. 

Met deze gespecialiseerde apparatuur is het zelfs mogelijk om 

leidingen te controleren met een diameter van slechts 30 mm.  

We voeren een steekproef inspectie uit op een aantal (stand)-

leidingen in uw gebouw. 

De camerabeelden laten de afwijkingen en bijzonderheden in de 

leidingen zien. Zo krijgen we een goede indruk van de conditie 

van het leiding- en rioolstelsel. Op basis van de analyse geven we 

praktisch advies en weet u tijdig of renovatie noodzakelijk is. 

Tijdens een camera-inspectie doorlopen onze experts 6 stappen: 

1. Het leidingstelsel in kaart brengen.

2. Afwijkingen en bijzonderheden in de leidingen vaststellen.

3. De conditie van de leidingen vastleggen.

4. De noodzaak van onderhoud of renovatie analyseren.

5. De urgentie en haalbaarheid van een renovatie bepalen.

6. Een uitgebreide rapportage toesturen met volledige opnames  

 van de inspectie.

Het is mogelijk om een camera-inspectie uit te voeren in 

standleidingen, toestelleidingen in woningen, grondleidingen en 

hemelwaterafvoeren.



Theo van Oostveen (bewoner en VvE-adviseur) stond 

er zelf versteld van: de gietijzeren leidingen in zijn 

appartementencomplex hadden de mooie leeftijd van 60 

jaar bereikt. Nooit eerder had hij eraan gedacht om ze te 

laten renoveren. Of nog beter gezegd: het was voor hem een 

compleet nieuw gebied. Nu was het moment toch echt daar.

Maar waar moest hij beginnen? Het zoeken naar een 

geschikte oplossing was lastig. Zoveel mogelijkheden waren 

er namelijk niet. Na een oriënterend gesprek met Tubus 

System BV was Theo een stuk wijzer. Hij had er een goed 

gevoel bij, en dat heeft hem over de streep getrokken. 

Dit moest de rest van het VvE-bestuur weten. Om de 

staat van het leidingstelsel in kaart te brengen liet hij een 

conditiemeting uitvoeren door de experts van Tubus  

System BV. Het resultaat bevestigde de bevindingen van 

Theo: de leidingen waren na 60 jaar hard toe aan renovatie. 

Na een heldere uitleg van de werkzaamheden ging het hele 

bestuur akkoord met de offerte. 

Het renovatieproject viel Theo alles mee. “De werkzaam-

heden gingen volgens plan en de bewoners hebben weinig 

hinder ondervonden. Precies waar we op gehoopt hadden”. 

Het eindresultaat maakt Theo een zeer tevreden klant. 

De gietijzeren leidingen in zijn appartementencomplex 

kregen na 60 jaar een tweede leven. Dat had hij vooraf 

nooit kunnen bedenken. “Het systeem en het bedrijf kan ik 

iedereen aanbevelen”, aldus Theo.

HOE DE 60 JAAR OUDE GIETIJZEREN LEIDINGEN VAN THEO
EEN TWEEDE LEVEN KREGEN

Ervaringen
van een klant

Project: leidingenovatie galerijflat

Opdrachtgever: VVE Kon. Wilhelminalaan 61 -119

Locatie: Utrecht

Gebouw: galerijflat

Aantal woningen: 24 appartementen

Bouwjaar: 1961



Groot of klein: ieder gebouw heeft standleidingen en rioleringen 

binnenhuis. Ook uw leidingen krijgen op den duur ouderdomskwalen 

die voor problemen zorgen als u niet op tijd ingrijpt. Voer 

daarom geregeld de vier checks uit. Twijfelt u over de staat 

van uw leidingstelsel? Of wilt u extra zekerheid? Laat dan een 

conditiemeting met camera-inspectie uitvoeren door de experts 

van Tubus System BV. Zij werken er iedere dag mee, dus profiteer 

van hun kennis. Daarna weet u precies wat de staat is van uw 

standleidingen en rioolstelsel, en wanneer renovatie nodig is.  

Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 
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