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Zone-indeling in badkamers 
 
 

Zone-indeling bij badkamers 
In het blad Stroomlijn van januari 2013 is in een artikel over de zone-indeling van badkamers 
aangegeven dat de horizontale begrenzing (hoogtemaat) van de zones 1 en 2 ligt op 260 cm en 
dat de ruimte onder de badkuip of douche tot zone 1 behoort. Dit is niet in overeenstemming met 
hetgeen in de aanvulling A1:2011+C1:2011 op NEN 1010 staat vermeld.  
 
Door het van kracht verklaren van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 is tevens de aanvulling 
A1:2011+C1:2011 op NEN 1010 aangewezen. Hierin is aangegeven dat in een ruimte met bad of 
douche de (nieuwe) hoogtemaat voor de zones 1 en 2 is teruggebracht van 260 cm naar 225 cm. 
Ook is aangegeven dat de bereikbare ruimte onder de badkuip of douchebak als zone 1 wordt 
beschouwd. Dit komt omdat NEN 1010 uitgaat van een “klassiek” bad op pootjes. Voor een 
afgesloten ruimte onder een badkuip, die bereikbaar is via een tegelluik en dergelijke, geldt dat 
deze (“niet bereikbare”) ruimte niet tot een zone behoort. Hierdoor is het (weer) toegestaan om in 
deze ruimte een contactdoos te plaatsen voor bijvoorbeeld een circulatiepomp. 
 

Reactie Stroomlijn 
De redactie van Stroomlijn heeft laten weten dat per abuis de verkeerde versie van het artikel in 
Stroomlijn is geplaatst. Geplaatst is de versie van vóór de aanwijzing van de aanvulling 
A1:2011+C1:2011 op NEN 1010. Dit had uiteraard de versie van ná de aanwijzing moeten zijn. 
Daarom moet daar waar in het artikel voor de hoogtemaat 260 cm staat geschreven 225 cm 
worden gelezen. Verder geldt dat een niet bereikbare ruimte onder het bad of douche niet tot een 
zone behoort. 

In een volgend nummer van Stroomlijn zal dit worden rechtgezet. 
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