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Technische eisen  

1. Is er een vastgesteld ontwerp beschikbaar voor de meterkast die twee compartimenten heeft  
(klantzijde/netbeheerderszijde) als deze als een bouwaansluiting wordt gebruikt? Zo ja, hoe ziet  
deze eruit?   
Er zijn verschillende leveranciers van Prefab meterkasten (vb. ‘De Verbinding’ en ‘CEHE Tech’). Het is aan 
de bouwer om te bepalen welke van deze kasten het beste voldoet aan de geldende normen en ook past 
voor de betrokken netbeheerders. Er zijn ook kasten ontworpen met een losse bouwaansluiting in de 
(tijdelijke) deur van de meterkast. Specificaties waaraan de meeste kasten voldoen:  

i.(optioneel) Wisseldeur met bouwaansluiting  
ii.18 mm houten wanden  

iii.(optioneel) Stalen binnenconstructie  
iv.(optioneel) Stalen bevestigingsbeugel  
v.(Spuitbare) coating om kast wind- en waterdicht te maken  

vi.Niet waterdoorlatende isolatie (tevens stootbescherming)  
2. Hoe worden de meters en de installatie beschermd tegen vuil en stof? Enkele concrete 
oplossingen:   
- Met een zeil voor de meters langs, een soort van hoes, afgeplakt op de achterzijde van het 

meterbord.   
- Er kan tijdens het plaatsen van het casco een grote plastic zak over de gehele meterkast getrokken 

worden om de kast zo te beschermen.   
- Een ander alternatief is het gebruik van een spuitbare folie/coating om het binnenwerk te 

beschermen.  
3. Welke eisen zijn er aan het materiaal en de isolatie van de meterkast? Welke oplossingen hebben 
jullie daarvoor gebruikt? Graag technische gegevens van oplossingen doorgeven (bijv. type isolatie of 
gebruikte wind/waterdichte hout etc).   
- Een PUR isolatieplaat van ca. 40mm welke aan de buitenzijde is voorzien van de eerder benoemde 

spuitbare folie  
- Zie de tekeningen van de verbinding, CEHE-tech en vraag 1  
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4. Zijn de ventilatieroosters bij gasloze woningen ook nog nodig? Hoe voorkom je dat er stof en vuil 
via deze ventilatieroosters binnenkomt?   
- De roosters zijn een eis voor woningen met gas. Ook voor water is het van belang dat er ventilatie in 

de meterkast aanwezig is. Over eventuele aanpassingen hierop wordt nagedacht door de NEN-
commissie ‘meterkast van de toekomst’.  

- De trek in een meterkast met ventilatieroosters is daarnaast niet groot. Veel stof is hier niet te 
verwachten  

5. Hoe wordt de meterkast aan de fundering verankerd? Dit kan op twee manieren:  
- De meterkast driezijdig schoren op de vloerplaten. Er dient met het plaatsen van de schoren wel 

rekening gehouden te worden met de plaatsing van de muurpalen voor het casco/muren.   
- Het verankeren van een stalen binnenconstructie van de meterkast op een stalen bevestigingsbeugel. 

Hier is geen verdere schoring van de kast nodig (zie ook ontwerp kast CEHE Tech).  
6. In hoeverre voldoet de meterruimte aan de IP44?   
Door spuitbare folie wordt het water buiten de meterkast gehouden.   
7. Met welke maatregelen wordt er voor gezorgd dat de meterkast wind- en waterdicht is? Dit kan 
o.a. door:   
- De opbouw van de kast, met de deuren en het overstekende dak. Zie bijgevoegde technische 

tekening van ‘De Verbinding’ en ‘CEHE Tech’.   
- Middels een spuitbare coating, isolatie en proactieve weermonitoring.   
8. Is er een bepaald type slot dat gebruikt moet worden om de kast op een veilige manier af te 
sluiten?   
Een cilinderslot  
  

Veiligheid  

9. Als er tijdens de bouw stroom of water gepakt wordt uit de meterkast, hoe zit dit dan met de 
veiligheid van de kast? Staat deze altijd open? Of loopt de draad/leiding onder de afgesloten deur door 
naar buiten?    
- Onder de deur door naar buiten, met de deur op slot.  
- Wisseldeur met een hierin opgenomen stekkerblok aan de buitenkant van de deur 

(de binneninstallatie blijft daarmee achter de afgesloten meterkastdeur).  
Hoe zit dit met een bouwaansluiting op de meterkast?   
- Deze wordt op een groepenkast aangesloten door de installateur of;  
- 1 meterkast van een blok of om een aantal woningen wordt verzwaard. Vanuit deze kast wordt een 

kabel via de kruipruimte uitgevoerd. Middels deze grondkabel wordt een verdeelkast aangesloten 
voor de zware aansluitingen zoals een bouwlift, mortelsilo, compressorpomp van de spuiter, 
enzovoort.  

10. Hoe wordt er voor voldoende gronddekking gezorgd? Is dit ten tijde van de gehele bouwperiode 
het geval? Ook wanneer leidingen via de fundering zijdelings ingeprikt worden? Hier zijn verschillende 
benaderingen voor:  
- Het gebouw wordt aangevuld na het leggen van de leidingen, over de exacte hoogte / minimale 

dekking zou je afspraken moeten vastleggen, uiteindelijk kan er tijdens de bouwfase en de bewoonde 
fase een verschil van ca 200mm ontstaan, maar dit kan per aannemer en per aanpak verschillend zijn  

- Aanbrengen van extra dekking ter plaatse van de NUTS sleuf. Dit is eigenlijk onwenselijk. Een 
oplossing hiervoor is om een signalering aan te geven dat er op die locatie leidingen liggen met als 
doel dat er geen stempelpoten worden geplaatst van een verreiker en/of hijskraan. De belasting op 
de leidingen is zonder de voorbenoemde puntlast minimaal. Door werk met bijv. een rupskraan is de 
belasting per cm2 erg laag.  

11. Hoe wordt er omgegaan met de diepte van de leidingen die gelegd worden als de bouwgrond 
opgehoogd wordt? Wat zijn daarin de richtlijnen? En is daar ook in voorzien?   
Zie ook vraag 10. Vooraf dien je met elkaar de profielen door te nemen en de aanlegdiepte te bepalen, 
uitgaande van de eindsituatie.  
12. Hoe houd je de meterkast dicht en aansluitingen bereikbaar?   
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- Meterkast is in principe altijd afgesloten. Mocht er gebruik gemaakt worden van een bouwaansluiting 
dan kan dit via:  

o Een zwerfkast;  
o Een in de meterkast afgezekerde (bouw)aansluiting, waarbij de stroomkabel onder de deur of 

via de kruipruimte naar buiten loopt;  
o Een bouwaansluiting gerealiseerd in de deur van de meterkast.   

13. Hoe veilig is de kast tegen stoten/beschadigingen? Wat is daar in technische zin aan gedaan om 
dit zo veilig mogelijk te maken? Hoe is de kwaliteit van de meterkast geborgd? Hoe gaat dit op andere 
bouwplaatsen met een bouwaansluiting? 
Er zijn voor de meterkast verschillende opties:  
- De kast driezijdig schoren naar de vloer en voorzien van een cilinderslot.  
- De stalen binnenconstructie van de kast bevestigen aan de stalen bevestigingsbeugel die verankerd is 

aan de vloer van de woning.  
14. Welke oplossingen zijn er om de meterkast aan te sluiten op het moment dat het regent buiten?  
Dit zijn onder andere:  
- Lastent  
- Bouwzeil  
- Party tent  
- Visparaplu  
  

Vorst en legionella  

15. Hoe wordt er legionellavorming voorkomen in de aangesloten (en onder druk staande) 
waterleidingen?   
Dit kan door middel van frequente spoelingen onder controle gehouden worden. Hiervoor dienen met het 
desbetreffende waterbedrijf wel afspraken gemaakt te worden.  
16. Hoe worden de waterleidingen vorstvrij gehouden in periodes van kou?   
Hiervoor zijn verschillende opties, die in combinatie met elkaar gebruikt kunnen worden:  
- Tracing in de meterkast aanbrengen  
- Vorstbewaker installeren  
- Kast voorzien van de nodige isolatie en afspuiten met wind- en waterdichte coating.  
  

Proces 

17. Wat is uit ervaring een reële eis voor het aantal weken dat benodigd is voor het 'wind- en 
waterdicht' krijgen van de woning, na plaatsing van de Prefab meterkast?   
Daar is een max voor afgesproken van 3 maanden  
18. Hoe wordt er met stadsverwarming omgegaan? Zijn er nog specifieke aansluitwerkwijzen waar 
rekening mee gehouden moet worden?   
Is tijdens de pilots niet van toepassing geweest. Uiteindelijk gaat dit ook in een standaard meterkast met 
standaard maatvoeringen en invoerposities. Dit kan op dezelfde manier worden aangevlogen als de rest 
van de aansluitingen omdat de meterkast voldoet aan de gestelde afmetingen van de nutspartijen. In de 
winter kan er daarnaast een doorstroom-verbinding worden aangebracht.  
19. Is er bij oplevering van de woning ook een eindcontrole waarin de goede werking van de 
installatie is opgenomen?   
Ja, een installateur keurt de woningen aan het einde van het traject, alvorens deze worden opgeleverd.  
  

Ervaringen 

20. Welke geteste meterkast is het beste om als 'norm' te pakken? En aan welke technische 
specificaties voldoet deze kast?   
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Er zijn verschillende leveranciers van Prefab meterkasten (vb. ‘De Verbinding’ en ‘CEHE Tech’). Het is aan 
de bouwer om te bepalen welke van deze kasten het beste voldoet aan de geldende normen en ook past 
voor de betrokken netbeheerders.   
21. Kunnen er ervaringen uit de pilots gedeeld worden?    

a. In welke gevallen/projecten is een Prefab meterkast aan te raden om te gebruiken?   
Seriematige woningbouw grondgebonden, seriematige woningbouw appartementen  

b. Zijn er in de pilot beschadigingen aan de aansluitkast en kabels geweest? Hoe is dit 
opgelost?   

Er zijn geen beschadigingen geweest aan de kabels en kast  
c. Zijn er storingen opgetreden? Hoe is dit opgelost?    

Er zijn geen storingen geweest, enkel een bevroren watermeter. Dit is opgelost door de 
meter te vervangen en tracing toe te passen binnen de desbetreffende meterkast. 
Aanvullend zou er ook nog een vorstbewaker geplaats kunnen worden in de meterkast.   

d. Blijkt het proces inderdaad efficiënter te zijn? Welke positieve ervaringen nemen jullie 
hieruit mee?   
- Het proces voor de netbeheerders is efficiënter, er komt veel minder druk op het nakomen 

van afspraken van beide kanten (aanleg – aannemer). Er is minder negatieve publiciteit 
aan het einde van het traject door woningeigenaren welke geen woning opgeleverd kunnen 
krijgen omdat er geen nuts is aangesloten. Er is geen extra belastingen op het net met aan te 
leggen en af te koppelen bouwaansluitingen. De aannemer kan meer woningen 
aansluiten, etc.  

- Het is in alle fases voorspelbaarder. Voor de netwerkbeheerder, de combi-aannemer en de 
bouwer, hierdoor worden veel verborgen kosten van de vele overleggen voorkomen. Tijdens 
de afbouwfase van de woningen zijn er geen sleuven meer voor de woningen, deze zijn Arbo-
technisch onwenselijk. Er is geen hectiek tijdens het aansluiten van de woningen, zoals nu 
gebruikelijk is. De opleveringsprognose naar onze klanten toe is al in een eerder stadium qua 
bandbreedte te versmallen.  

  
 

 


