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Naam

Adres

E-mail

Telefoon 0494/17 99 77

Diagnose gemaakt op

Type gebouw Woning

Verschil referentie t.o.v. 

trottoir of straat

0,2 m

07/03/2014 - 8h



Leefruimte

Datum overstroming 20/05/2012

Waterstand overstroming 

tegenover laagste referentie

0,80

Snelheid van het water 0,50

Stijgsnelheid van het water 400,00

Tijd tussen overstroming en 

regenbui

15

Sediment in 

overstromingswater

Beschrijving van hoe het 

water de woning benadert

Bovengrondse overstroming: 

Wanneer de Kesterbeek buiten haar oevers treedt, staat zowel de straat als de 

omgeving onder water. De woning wordt rondom omringd met water.

Overstroming vanuit de riolering: 

Overdruk op de afvoerleiding van de woning als de omgeving onder water staat.

Puin in overstromingswater

Tijdsduur overstroming 60

Referentie

m

m/s

cm/u

min

min

DIAGNOSE OVERSTROMINGSSCHADE

Beschrijving van de

knelpunten

De terrasramen zijn niet bestand tegen de waterdruk. Waterindringing via 

deuropeningen en ondergrondse afvoeren.

Beschrijving van hoe de 

overstroming zich in de 

woning manifesteert

Waterindringing via de kieren van ramen en deuren. De terrasramen springen stuk 

onder druk van de overstroming als het water het peil van 80cm bereikt. Terugslag van 

water via de riolering. De volledige woning komt onder water te staan.

1

1.1 Beschrijving van de schade

Inkom

Lengte 3,38

Breedte 2,62

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 8,86

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.1

Binnendeuren
1 0,00stuk m € 600,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,00stuk m € 250,00



Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
1 0,40stuk m € 42,00

Muren schilderwerk
16 0,00m² m € 224,00

Opkuis vloer + muren
21 0,00m² m € 210,00

€ 1.326,00Subtotaal

Gang / Hall

Lengte 4,12

Breedte 2,47

Hoogte 2,50

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 10,18

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.2

Muren schilderwerk
32 0,00m² m € 448,00

Opkuis vloer + muren
0,23 0,00m² m € 2,30

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,10stuk m € 250,00

€ 700,30Subtotaal

Leefruimte

Lengte 8,05

Breedte 6,10

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 49,11

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.3

Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
8 0,40stuk m € 336,00

Muren schilderwerk
18 0,10m² m € 252,00



Opkuis vloer + muren
77 0,00m² m € 770,00

Vloer
20 0,00m² m € 4.000,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,00stuk m € 250,00

€ 5.608,00Subtotaal

Bureel

Lengte 3,15

Breedte 3,75

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 11,81

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.4

Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
3 0,40stuk m € 126,00

Opkuis vloer + muren
26 0,00m² m € 260,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,10stuk m € 250,00

Binnendeuren
1 0,00stuk m € 600,00

Muren schilderwerk
37 0,10m² m € 518,00

€ 1.754,00Subtotaal

Keuken

Lengte 3,91

Breedte 3,50

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 13,69

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.5



Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
5 0,40stuk m € 210,00

(keuken)Kasten
6 0,00m m € 4.500,00

Opkuis vloer + muren
28 0,00m² m € 280,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,10stuk m € 250,00

Muren schilderwerk
10 0,00m² m € 140,00

€ 5.380,00Subtotaal

Toilet 1

Lengte 1,35

Breedte 1,00

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Luxe

Oppervlakte 1,35

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.6

Opkuis vloer + muren
6 0,00m² m € 60,00

Muren schilderwerk
12 0,00m² m € 168,00

Binnendeuren
1 0,00stuk m € 600,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,00stuk m € 250,00

€ 1.078,00Subtotaal



Hobbyruimte

Lengte 4,00

Breedte 2,00

Hoogte 2,50

Hoogte t.o.v. referentie 0,00

Afwerking Normaal

Oppervlakte 8,00

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.7

Binnendeuren
1 0,00stuk m € 400,00

Opkuis vloer + muren
20 0,00m² m € 200,00

Muren schilderwerk
20 0,00m² m € 280,00

Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
2 0,40stuk m € 62,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,00stuk m € 250,00

€ 1.192,00Subtotaal

Garage

Lengte 5,00

Breedte 4,00

Hoogte 2,70

Hoogte t.o.v. referentie -0,10

Afwerking Normaal

Oppervlakte 20,00

m

m

m²

m

m

Hoeveelheid PrijsHoogte t.o.v. referentie Schade

1.1.8

Opkuis vloer + muren
38 0,00m² m € 380,00

Bezetting pleisterwerk (forfait per 

ruimte)
1 0,00stuk m € 250,00

Binnendeuren
1 0,00stuk m € 400,00

Elektriciteitspunten 

(stopcontacten, schakelaars)
3 0,40stuk m € 93,00



Muren schilderwerk
48 0,00m² m € 672,00

€ 1.795,00Subtotaal

€ 18.833,30Totale waarde



Zijn er al maatregelen genomen?

Heeft u definitieve maatregelen (maatregelen met een blijvend karakter) 

getroffen om uw woning te beschermen tegen overstromingen?

ja

1. Meubels, toestellen, ... werden verwijderd uit de lagere delen van de  

woning of zijn zodanig vervaardigd of ingebouwd dat zij gemakkelijker kunnen 

verplaatst worden.

2. Bescherming van ramen en deuropeningen met schotten die bij een 

dreigende overstroming dichtgezet worden.

3. Bescherming tegen terugstromend rioleringswater met een terugslagklep.

4. Bescherming tegen infiltratie langs (spouw)muren door waterwerende 

stenen of bepleistering .

5. Bescherming tegen infiltratie langs (spouw)muren door waterdichte coating.

6. Een vaste dompelpomp in de kelder of een ander laaggelegen deel in de 

woning.

7. Gebruik van materialen voor meubilair, vloerbekleding, wandbekleding, ... 

die waterbestendig zijn.

8. Andere Een lage tuinmuur werd 

voorzien rondom het terras 

(achterzijde) die met de 

zijkanten aansluit op de woning.

1.2



ACTIEVOORSTEL VOOR UW WONING2

vanuit de rioleringOverstroming2.1

Optie 1

Categorie waartoe de 

maatregel behoort

Beschrijving Hoeveelheid Prijs

Leidingen: extra 

afvoerleiding ondergronds 

buiten met graafwerk

Een verzamelleiding plaatsen voor de 

regenwaterafvoeren naar een nieuwe 

toezichtsput.

10 m € 700,00

Putten en roosters: put 

(verzamel - inspectie) met 

terugslagklep - gesloten 

uitvoering

De verzamelleiding van het regenwater 

voorzien van een terugslagklep in een nieuwe 

toezichtsput. Zo wordt er vermeden dat er 

overstromingswater binnen de beschermde 

zone kan komen.

1 stuk € 600,00

zie typefiche 2 C

Putten en roosters: put 

(verzamel - inspectie) met 

terugslagklep - gesloten 

uitvoering

De afvoer van de verzamelput DWA naar de 

riolering (op heden nog de beek) voorzien van 

een terugslagklep in een nieuwe inspectieput. 

Zo kan er vermeden worden dat het 

overstromingswater (heden) of een overdruk 

op de riolering (bij latere aansluiting), de 

beschermde zone onder water zet.

1 stuk € 600,00

zie typefiche 2 C

Putten en roosters: 

dompelpomp in nieuwe 

pompput 1m³  in 

oppervlakteverharding 

voorzien

Een vaste dompelpomp 80m³/u in een nieuwe 

pompput voorzien. Dient om het afvalwater en 

het regenwater op te pompen als het bij een 

overstroming niet meer kan afstromen naar de 

gracht en de riolering.

1 stuk € 700,00

zie typefiche 5

Extra niet-specifieke werken 

forfait 2

Aanleg van elektriciteit naar de dompelpomp. 1 stuk € 500,00

Leidingen: extra 

afvoerleiding in opbouw

Aanleg van een persleiding voor afvoer van de 

dompelpomp overheen de keermuur.

4 m € 40,00

€ 3.140,00Totaal



bovengrondsOverstroming2.2

Optie 1

Categorie waartoe de 

maatregel behoort

Beschrijving Hoeveelheid Prijs

Openingen: schot: doorrit 

voorzien van een 

opendraaiend schot - 

zwaardere uitvoering

Een poort voorzien in de oprit die kan 

weerstaan aan een overstroming. Deze kan 

worden geïntegreerd in de tuinmuur. Bovenpeil 

van de poort 90cm boven vloerpas woning.

1 stuk € 8.000,00

zie typefiche 6 J

Verharding en 

buitenaanleg: keermuur 

gewapend beton

In de voortuin, links en achteraan de woning: 

aanleg van een keermuur die  kan weerstaan 

aan een overstroming. Deze sluit aan op de 

bestaande keermuur op de rand van het 

perceel links. De keermuur kan voorzien 

worden van siermetselwerk. Hierin kan de 

poort voor de inrit geïntegreerd worden.

Niveau  bovenzijde 90cm boven vloerpas 

woning.

46 m € 16.100,00

zie typefiche 8 D

Verharding en 

buitenaanleg: verhogen 

bestaande muur in 

metselwerk

Bestaande betonmuur op de 

linkerperceelsgrens met een rij metselblokken 

20cm optrekken.

0,6 m³ € 300,00

Extra niet-specifieke werken 

forfait 3

Afbraak van de bestaande muren langs het 

terras links en achter de woning, met uitbraak 

van de fundering.

1 stuk € 1.000,00

€ 25.400,00Totaal



De woning is gelegen in een kom, naast de Kesterbeek. Bij hevige regenval treedt de Kesterbeek uit haar oevers. Dit 

had een waterstand in de woning als gevolg met een maximaal peil van 80cm. 

De bestaande muren achteraan en links van het terras rond de woning zijn te laag en niet geschikt om verhoogd te 

worden.

Deze bestaande muren worden best vervangen door een betonnen keermuur met hoogte 90cm boven het vloerpas 

van de woning. Deze keermuur doortrekken langs de straatzijde. De keermuren vooraan en achteraan aansluiten tegen 

de bestaande keermuur langs het perceel links. Deze keermuur zou 20cm moeten verhoogd worden (staat op het 

terrein van het perceel links).

In de keermuur ter hoogte van de oprit een waterafsluitbaar hekken (opendraaiend schot) integreren. 

Vervolgens zorgen dat de woning binnen de beschermde zone niet overstroomt via de afvoer van het afvalwater naar 

de riolering of gracht. Omdat in de toekomst mogelijks een aparte aansluiting van het afvalwater en het regenwater 

kan uitgevoerd worden, wordt het regenwater best via een aparte verzamelleiding afgevoerd naar de gracht. Op de 

afvoer van het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) wordt een terugslagklep geplaatst in een nieuwe 

inspectieput. Beide afvoeren worden met een bypas verbonden naar een pompput met dompelpomp. Deze pomp zal 

het afvalwater en het regenwater overheen de keermuur pompen als het niet meer op natuurlijke wijze kan afstromen 

bij een overstroming.

Ondertussen werd na het plaatsbezoek de woning verkocht, en de nieuwe eigenaar heeft reeds de carport en de 

aanbouw achteraan afgebroken. Een waterkering rond de woning is voor de eigenaar niet wenselijk, hij verkiest een 

bescherming tegen de gebouwschil zelf.

De keuze voor deze wijze van beschermen houdt ondermeer volgende risico's in: indrukken van de gevelsteen door de 

waterdruk, waterinsijpeling via de spouw en/of via de aanzet van het metselwerk op de fundering, waterinsijpeling via 

ondergrondse nutsleidingen en buizen, bij gebruik van schotten: bij een hevige regenbui te laat alle schotten voor 

deuren en ramen plaatsen.

De buitengevel dient een waterstand van minimum 80cm te weerstaan.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de nodige werken.

De buitenmuren bestaan uit een dragend binnenspouwblad, eventueel isolatie, een spouw en een gevelsteen. Om 

ervoor te zorgen dat de gevelsteen bij een hoge waterstand niet ingedrukt wordt, kan de spouw worden opgeschuimd 

(stijf PU-schuim). Enige onbekende is hier de al dan niet aanwezige isolatie. Als er op heden stijve panelen aanwezig 

zijn, dan kan de resterende spouwbreedte worden opgeschuimd om een stijve muur te bekomen. Als er glaswol 

aanwezig is, dan is dit niet het geval: de muur kan niet waterdrukbestendig worden gemaakt. Een bescherming van de 

woning via de gebouwschil is dan eigenlijk niet haalbaar, tenzij de buitengevel zelf wordt aangepast.

Daarbij komt nog dat de stabiliteit van delen van de buitenmuur niet kan worden gegarandeerd. Onder meer de 

zijgevel aan de garage en de rechtergevel van het salon worden niet voldoende geschoord door dwarse muren om te 

beletten dat de muur verschuift vanwege de waterdruk. Boosdoener is hier het capillair membraan dat in de muur is 

ingewerkt dat dient om opstijgend vocht vanuit de ondergrond tegen te gaan. Het metselwerk kan gemakkelijk 

verschuiven ter hoogte van dit membraan doordat de wrijvingsweerstand van het membraan veel kleiner is dan dit van 

het metselwerk zelf. Dit kan opgelost worden door tegen de binnenzijde van de muur een kokerprofiel te plaatsen, 

verticaal tussen de vloerplaat op volle grond en de vloerplaat boven het gelijkvloers. Deze ingrepen vergen een 

afzonderlijke specifieke studie.

Als het schilderwerk van de woning goed wordt onderhouden, dan zal er bij regenweer geen water door de gevelsteen 

worden opgezogen. Dit opgezogen water wordt in normale omstandigheden via de spouw afgevoerd naar de 

onderzijde van de muur, waar het via open stootvoegen naar buiten kan evacueren. Bij een opgeschuimde spouw én 

een geschilderde gevel kan dit voor problemen zorgen, met name waterstagnatie in de muur met vorst- en 

vochtschade tot gevolg. Vandaar dat de gevel volledig waterdicht moet afgewerkt blijven. Het verfsysteem moet wel 

dampopen zijn, om waterdamp dat van binnenuit in de muur dringt, te evacueren.

Het schilderwerk zal bij een overstroming ook de waterinfiltratie doorheen de gevel beperken.

Voor de deuren en de ramen zijn er twee mogelijkheden:

1) Plaatsen van schotten. Deze kunnen bestaan uit panelen of gestapelde elementen die in een vast gemonteerde rail 

schuiven of vastgeklikt worden, of tussen de dagkanten van de opening worden geklemd. Eventueel kunnen vast 

opgestelde schotten voorzien worden door middel van waterdichte poortjes die scharnieren rond een verticale stijl die 

tegen de gevel wordt gemonteerd. Op deze wijze wordt het preventief plaatsen van de schotten vereenvoudigd en 

Conclusie

Verantwoording maatregelen

3.

3.1



tijdens en hevige regenbui kunnen ze snel gesloten worden.

2) Het vervangen van het schrijnwerk door waterdrukbestendig schrijnwerk. Waterdrukbestendig betekent hier dat 

het schrijnwerk en de montage ervan weerstaan aan de waterdruk en dat de dichtingen rondom de insijpeling van 

water beperken. Hierbij is het belangrijk dat er in de woning een natuurlijke afvloei wordt voorzien naar één of 

meerdere afvoergootjes en/of pompput om de waterinfiltratie op te vangen. Deze insijpeling zal bij een waterstand 

van 80cm waarschijnlijk optreden, zelfs bij 'waterdrukbestendig schrijnwerk', doch vanwege dit type schrijnwerk 

beheersbaar op te vangen.

Om waterinfiltratie te vermijden via de aanzet van het gevelmetselwerk op de fundering, is het aangewezen om 

rondom de buitengevel een verharding in tegels te voorzien die door middel van een soepele kit waterdicht aansluit 

tegen de gevelsteen. Deze verharding is reeds voorzien langs meerdere delen van de gevel, doch moet ook vooraan en 

het resterende deel van de linkerzijgevel worden geplaatst.

Verder moeten de riolering worden aangepast, zodat er via de aansluiting naar de gracht geen terugslag van water 

naar de woning kan optreden. In de eerste plaats zal een terugslagklep worden geplaatst tussen het rioleringsstelsel 

van de woning en de aansluiting op de gracht. Het beste systeem is hier een terugslagklep ingebouwd in een 

inspectieput. Deze wordt dan buiten onder de oppervlakteafwerking ingewerkt en waterdicht aangesloten op de 

afvoerleiding.

Inspectieputten langs de buitengevel moeten worden vervangen door waterdichte inspectieputten waarop de 

afvoeren vanuit de woning en de afvoeren die vanuit de put vertrekken, waterdicht worden aangesloten op de 

inspectieput. De beste oplossing zijn hier prefab kunststof inspectieputten waar reeds aansluitmoffen zijn ingebouwd. 

Het deksel ervan is eveneens waterdicht aangesloten.

Binnen het beschermd volume wordt best een kleine buffertank voorzien om tijdens de duurtijd van de overstoming 

het afvalwater (sanitair, afwas, …) en de afvoer van het insijpelende water in op te vangen. Deze tank wordt voorzien 

van een dompelpomp om na afloop van de overstroming het water over te pompen naar de verzamelleiding naar de 

riolering (op heden nog de gracht).

Ondergrondse doorgangen via een mantelbuis of trekbuis zijn een risico als deze buiten het beschermd volume 

uitmonden onder het hoog waterniveau bij een overstroming. Deze moeten worden aangepast of afgedicht met een 

geschikte kit.

Het betreft hier nutsleidingen voor buitenverlichting, aansluiting van telecom- en datakabels vanuit een bovengrondse 

aftakkast.

Tevens zullen eventuele gevelkranen onder het hoogwaterniveau worden verplaatst.

De eigenaar start binnenkort met aanpassingswerken binnen de woning. Aangewezen is om direct rekening te houden 

met aanbevelingen om de woning overstromingsbestendig te maken.

Het betreft onder meer het waterdicht maken van kabels die via trekbuizen en mantelbuizen zijn aangelegd, het 

plaatsen van stopcontacten op 1m hoogte, het gebruik van onrotbare en goed reinigbare materialen voor vloer- en 

muurafwerking. Het plaatsen van vast schrijnwerk dat waterbestindig is en goed reinigbaar.

Verder worden toestellen zoals een waterpomp en CV-ketel op minimum 1m hoogte geplaatst. Een wasmachine, 

koelkast en diepvriezer kunnen wegens praktische overwegingen moeilijk op een sokkel met hoogte 1m geplaatst 

worden. Een sokkel van 60cm is ergonomisch beter en schade bij een geringe overstroming wordt reeds uitgesloten. 

Alternatief voor toestellen zoals een wasmachine of droogkast is een liftsysteem dat werkt met luchtveren of 

mechanische veren.

We verwijzen naar typefiche 10 voor waterbestendig schrijnwerk en naar typefiche 11 voor een waterbestendige 

woning.

Een alternatief voor de aanpassing van de buitengevel, zoals een betonnen keermuur die tegenaan de bestaande gevel 

wordt geplaatst, is technisch mogelijk, doch heeft als nadelen dat er een zinken kraal in de bestaande gevel moet 

worden ingeslepen die dan verder overheen het bovenoppervlak van de nieuwe betonmuur doorloopt om 

regenwaterinfiltratie tussen de beide muren te vermijden. Tevens zullen de schotten voor ramen en deuren dan voor 

of tussen deze betonmuren worden geplaatst. Tijdens hevige regenbuien kan zich dan tussen de deur of het raam en 

het schot water ophopen dat dan voor infiltratie naar binnen toe kan zorgen. Als in de plaats van schotten wordt 

gekozen voor waterbestendig schrijnwerk, dan zal de betonmuur op één of ander wijze tegen dit schrijnwerk moeten 

aansluiten.

Andere aandachtspunten3.2



De laatste overstroming dateert van mei 2012.

Recent is een afvalwatercollector aangelegd richting de Menisberg. De doorgang van de Kesterbeek onder de straat is 

nu een brede koker. De woning werd echter niet aangesloten op de openbare riolering. De impact van deze werken is 

af te wachten na de eerstvolgende hevige regenval.

Voor de bouw van de keermuren zal een bouwvergunning moeten aangevraagd worden. Deze is onderhevig aan de 

watertoets waarbij aangetoond moet worden dat de constructies geen nadelige impact zullen hebben op het 

watersysteem en de wateroverlast in de omgeving. Een voorwaarde om de impact te beperken is de compensatie van 

het door de keermuren ontnomen buffercapaciteit voor overstromingswater dat in dit geval geschat wordt op 120m³. 

Dit volume kan verminderd worden door de zone van de carport buiten het beschermde volume te houden. De zijgevel 

van de eigenlijke woning moet dan wel waterdicht worden gemaakt. Door het terrein langs de Kesterbeek af te graven, 

kan de te compenseren buffercapaciteit worden teruggegeven aan de beek.

De diagnose- en actiefiches omtrent overstromingsschade moeten als indicatief beschouwd worden en hebben geen bindende 

waarde voor welke partij dan ook. De VMM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade dewelke de gebruiker of 

derden zouden lijden ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik van deze gegevens. De gebruiker hanteert de fiches op eigen 

risico, oordeelkundig en kritisch. De gebruiker zal geen polemiek over deze tekortkomingen voeren, noch naar de VMM, noch naar 

derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik of verspreiding van deze gegevens en de eventuele schade 

die hieruit zou voortvloeien voor de VMM.

Disclaimer



LEGENDE AAN TE PASSEN DELEN

nieuwe riolering

KS kloksifon
VP verzamelput

terugslagklep

PP pompput

RG roostergoot

inspectieput

dompelpomp

X te supprimeren aansluiting

RWA riolering regenwaterafvoer
DWA riolering vuilwaterafvoer

RW aansluiting regenwaterafvoerpijp

FWA riolering fecaalwaterafvoer

IP

aansluitput huisriolering op openbare rioleringAP

KS

LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

bestaande riolering

kloksifon
VP verzamelput

terugslagklep

PP pompput

RG roostergoot

IP inspectieput

dompelpomp

RWA riolering regenwaterafvoer
DWA riolering vuilwaterafvoer

RW aansluiting regenwaterafvoerpijp

FWA riolering fecaalwaterafvoer

AP aansluitput huisriolering op openbare riolering

nieuwe aarden berm

RWA
vuilwater en regenwater
de keermuur

aansluiten afvoer RWA op gracht

estaande afvoerleidng van
lering (op heden nog gracht)

inspectieput met terugslagklep op nieuwe verzamelleiding regenwater (RWA)

nieuwe verzamelleiding regenater (RWA)

h



37. Donderveldstraat 101 - aanpassingen terrein

LEGENDE AAN TE PASSEN DELEN

nieuwe riolering

KS kloksifon
VP verzamelput

terugslagklep

PP pompput

RG roostergoot

inspectieput

dompelpomp

X te supprimeren aansluiting

RWA riolering regenwaterafvoer
DWA riolering vuilwaterafvoer

RW aansluiting regenwaterafvoerpijp

FWA riolering fecaalwaterafvoer

IP

aansluitput huisriolering op openbare rioleringAP

KS

LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

bestaande riolering

kloksifon
VP verzamelput

terugslagklep

PP pompput

RG roostergoot

IP inspectieput

dompelpomp

RWA riolering regenwaterafvoer
DWA riolering vuilwaterafvoer

RW aansluiting regenwaterafvoerpijp

FWA riolering fecaalwaterafvoer

AP aansluitput huisriolering op openbare riolering

nieuwe aarden berm



Vlaamse milieumaatschappij
Dokter De moorstraat 24-26
9300 aalst
www.vmm.be


