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Regenwaterput wordt eerst gevuld.

Ondergrondse infiltratie met leegloop en overstort naar de riolering.
· Lage grondwaterstand maakt infiltratie mogelijk.
· Beperkte lozing naar straatriolering (slecht doorlatende bodem  <0,01 mm/sec).
· Overstort naar straatriolering, overstort op eigen terrein niet mogelijk zonder gevaar voor gebouwen.
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Indien regenwaterput vol is wordt er via de beperkte lozing geloosd op de regenwateriolering.

Ondergrondse infiltratie met leegloop en overstort naar de riolering.
· Lage grondwaterstand maakt infiltratie mogelijk.
· Beperkte lozing naar straatriolering (slecht doorlatende bodem  <0,01 mm/sec).
· Overstort naar straatriolering, overstort op eigen terrein niet mogelijk zonder gevaar voor gebouwen.
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Door de beperkte lozing dient het water gebufferd te worden in het infiltratiebekken. Een deel van het water zal
infiltreren in de grond, een ander gedeelte zal via de beperkte lozing naar de riolering vloeien. Het resterend
toekomend debiet zal gebufferd worden.

Ondergrondse infiltratie met leegloop en overstort naar de riolering.
· Lage grondwaterstand maakt infiltratie mogelijk.
· Beperkte lozing naar straatriolering (slecht doorlatende bodem  <0,01 mm/sec).
· Overstort naar straatriolering, overstort op eigen terrein niet mogelijk zonder gevaar voor gebouwen.



Eindput
incl. beperkte lozing en overstort

Regenwaterafvoer
afkomstig van verharding
(licht vervuild regenwater)

Controleput
incl. terugslagklep

Regenwaterput
DEVA-filter verwerkt in mangat

Regenwaterafvoer
afkomstig van daken
(proper regenwater)

Restructieopening
beperkte lozing

Overstortdrempel
(niv. gelijk aan bovenkant bekken)

Infiltratiebekken
omwikkeld met geotextiel

Terugslagklep
(vloei gelijk aan bovekant bekken)

RWA-rioleringRegenwaterput
minimum volume 5.000 ltr
recuperatie regenwater

ondoorlatende verharding maaiveld

600 mm

60
0 

m
m

600 mm

vloerpas
(nulpas)

± 2.2 mm

± 
1,

8 
m

DEVA-filter

Bovenkant bekken

Grondwaterstand

IT-plus
Controlbox
Variobox

IT-plus
Controlbox
Variobox

Datum:Project:

Omschrijving:

04-03-2019Regenwaterafvoer

Lage grondwaterstand, beperkte lozing en overstort op RWA-riolering 4/4
www.deschacht.eu

www.deschacht.eu
Deschacht Plastics Belgium nv
Antwerpsesteenweg 1068 · B-9041 Gent-Oostakker
T + 32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu

Indien regenwaterput en infiltratiebekken vol zijn wordt, via het overstort, alles geloosd in de regenwateriolering.

Ondergrondse infiltratie met leegloop en overstort naar de riolering.
· Lage grondwaterstand maakt infiltratie mogelijk.
· Beperkte lozing naar straatriolering (slecht doorlatende bodem  <0,01 mm/sec).
· Overstort naar straatriolering, overstort op eigen terrein niet mogelijk zonder gevaar voor gebouwen.
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