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regenwaterfilter + overloopsifon

liter (dakoppervlakte: 108,00 m2)
met mangat 60x60, deksel,
regenwaterfilter in PE +
overloopsifon, ingebouwd in
mangat (Awouters) en
aangesloten op een pomp voor
recuperatie regenwater voor alle
wc's, uitgietbak en buitenkraan

135

RW-put: al naar gelang de
grondwaterstand af te
dekken met 1m3 betonplaat
(10 à 15 cm dik en breder
dan put)) + net 150/150/8/8

900

Ø 110
BRUINE buizen
rechte stijve gladde
doorvoerleiding Ø 110 met
trekkabel voor regenwaterpomp
80 onder maaiveld

Opening van 1x1x1 en
afdekken (bv houten pallet)

Ø 110

FUNDERINGSPLAN
infiltratieput +
buffervoorziening

BRUINE buizen

met geperforeerde wanden
(indien de grondwaterstand
dit toelaat) met mangat en
gietijzeren deksel.
Min. 2000 liter
(= opp. zijkanten: 7,00 m2)

Dit terrein ligt IN een "centraal gebied". Er is een
gescheiden rioleringstelsel aanwezig (de
straatriolering gaat dus naar een operationele
waterzuiveringsinstallatie). Septische put is
verboden (tenzij b.v. de gemeente dit zou
opleggen (enkel voor toilet-water)).

Rechte PVC stijve gladde doorvoerbuizen
met trekkabel en tot aan rooilijn:
- gas: Ø80, min. 60 onder maaiveld
- telefoon: Ø50, min. 60 onder maaiveld
- teledistributie: Ø 50, min. 60 onder maaiveld
- elektriciteit: Ø 80, min. 80 onder maaiveld
- water: Ø110, 100 onder maaiveld

BRUINE buizen

Ø 110
GRIJZE buizen
GRIJZE RWA
PVC-controleput
met gietijzeren deksel
tegen de rooilijn

BRUINE DWA PVC-controleput
met gietijzeren deksel
tegen de rooilijn

75

regenwaterput min. 5000

0

Rooilijn

overloop naaroverloop naar
openbareopenbare
rioleringriolering

Normaal gezien plaatsen INFRAX, Riobra,
de gemeente, ... deze controleputjes.
Aan te vragen door de bouwheer of aannemer.
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