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Oppervlaktes
Hor. dakopp gebouw woning

75 m2

Hor. dakopp bijgebouw

<40 m2

Verharde opp. -> = waterdoorlatende verharding
of < 80m2
Opp goed

0 m2
> 250 m2

Afwaterende Opp

15 m2

Hor. dakopp gebouw

75 m2

Hor. dakopp bijgebouw (losstaand bijgebouw met opp. < 40m2
valt buiten het toepassingsgebied van de verordening)

Verharde opp. ( waterdoorlatende verharding of
< 80m2 valt buiten het toepassingsgebied van de verordening)

Verplichte hemelwaterput

REGENWATERPUT 7500 L
met pomp

overloopsifon
met terugslagklep

0 m2
0 m2
-60 m2

GSV toepassingsgebied
Eengezinswoning met opp. nieuw > 40 m2 -> Hemelwaterput is verplicht (min. 5000 l)

infiltratieput
op ca min. 4 m van de woning

ECOBETON
ZENO® D
166 (051) D

GOED > 250 M2 -> INFILTRATIEVOORZIENING IS VERPLICHT (indien goed niet
ligt in beschermingszone drinkwatergebied I of II)

overloop infiltratie

Dimensioneren infiltratievoorziening:

perceelsgrens

Infiltratie oppervlakte : min. 4m² x (15/100) = min. 0,6 m²
Buffervolume infiltratie: min. 25l x 15= min. 375 l = 3,75 m3

infiltratievolume
900 liter > 375 l
infiltratieoppervlakte
2,4 m2 > 0,6

terugslagklep

aansluitput
gemeente
(perceelsgrens)
RWA

terugslagklep ->
onderhouden!
RWA

DWA

perceelsgrens
aansluitput
gemeente
(perceelsgrens)
DWA
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vergunningsaanvraag
arch. Inge Lenaerts
Dooistraat 121 - 3590 Diepenbeek
tel. 011/32 33 34 lenaerts.vanacker@telenet.be

nieuwbouw eengezinswoning

200 cm

bouwplaats:
3870 Heers
de Ribeaucourtlaan zn
afd 1, sectie B, nr. 280S9

opdrachtgever:
Vandormael Jan bvba
Lievehereboomstraat 129
3720 Kortessem
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