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1. ALGEMEEN
1.1 Voor een goed beheer van regenwater
ŽǁĞů ĚĞ &ƌĂŶƐĞ ĂůƐ ĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ǁĞƩĞŶ ƐƚƌĞǀĞŶ Ăů
jarenlang naar een goed beheer van het water, dat strookt
met de Europese kaderrichtlijn Water (KRW). Nidaplast
ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚďŝĞĚƚĚĂŶŽŽŬĞĞŶĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ
voor het beheer van regenwater waarmee gebieden tegen
problemen ten gevolge van regen (bodemafdekking,
overstromingen, afvalwater, verontreinigingen) kunnen
ǁŽƌĚĞŶ ďĞƐĐŚĞƌŵĚ ĚĂŶŬǌŝũ ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ ĞŶ ŝŶŶŽǀĞƌĞŶĚĞ
technieken voor waterbeheersing: ondergrondse opslag,
ĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶĚŝĞĚĂĂƌǀŽŽƌƚŽƚŶŽŐƚŽĞǁŽƌĚĞŶ ŝŶĮůƚƌĂƟĞ͕ ďƵīĞƌƐǇƐƚĞŵĞŶ͕ ƐĂŶĞƌŝŶŐ͕ ĚĞďŝĞƚďĞƉĞƌŬŝŶŐ ĞŶ
opslag in toegankelijke en niet-toegankelijke terrassen op
toegepast, hebben hun limieten.
ƉůĂƩĞĚĂŬĞŶ͘
ͻ ĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ ůŝŵŝĞƚĞŶ͗ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ
saneringssystemen voor de afvoer van het vele water Deze oplossingen zijn gebaseerd op het principe van
ŶĂǌǁĂƌĞďƵŝĞŶǀŽƌŵƚĞĞŶƚĞŚŽŐĞĮŶĂŶĐŝģůĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ ŚĞƚ ďƵīĞƌĞŶ ĞŶ ŝŶĮůƚƌĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞůƉĞŶ ŽƉ ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ĚĞ
ďŽĚĞŵĂĨĚĞŬŬŝŶŐ ƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĞƌĞŶ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ƟũĚĞŶƐ ǌǁĂƌĞ
voor gemeenten.
regenval onaangename en gevaarlijke overstromingen over
ͻ Technische limieten: de strenge bodemeisen in een ĚĞƌŝũǁĞŐĞŶĚĞƚƌŽƩŽŝƌƐŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘
stedelijke zone en de plaats die door technische De oplossingen die de ultralichte alveolaire structuren van
oplossingen worden ingenomen, vragen naar nieuwe tanks, sanering en waterbeheersing samen bieden, vormen
ĞĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚ ĚŽĞůƚƌĞīĞŶĚ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ǀŽŽƌ
manieren om dit probleem aan te pakken.
het volledige beheer van regenwater aan de bron.
ͻ Ecologische limieten: door de grote volumes water die
op de bodem terechtkomen bij zware regenbuien, raken
ĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞǁĂƚĞƌĂĨǀŽĞƌŶĞƩĞŶǀĞƌǌĂĚŝŐĚ͕ǁĂĂƌŶĂǌĞ
overstromen en het natuurlijke milieu verontreinigen.
Sanering van regenwater is een noodzaak geworden in
moderne steden en vormt een nieuwe fase in de cyclus
van het water. De toenemende verstedelijking en de
bodemafdekking die daar rechtstreeks uit voortvloeit,
vormen grote uitdagingen voor het goede beheer van de
ŐƌŽƚĞ ǀŽůƵŵĞƐ ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ ĚŝĞ ŽƉ ĞĞŶ ĞĸĐŝģŶƚĞ ŵĂŶŝĞƌ
moeten worden afgevoerd. Daarbij wordt zelfs het volledige
waterafvoernet in vraag gesteld.
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,ĞƚďĞĚƌŝũĨEŝĚĂƉůĂƐƚ͗

voor onder meer het duurzame beheer van regenwater,
/^K ϭϰϬϬϭͲ͕ /^K ϵϬϬϭͲ ĞŶ K,^^ ϭϴϬϬϭͲŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚ ůĂŶĚƐĐŚĂƉƐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͕ ĚĞ ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ ǀĂŶ ǀĞƌůŝĐŚƚĞ
en bijna 30 jaar ervaring met grootschalige projecten. aanaarding en de verbetering van het draagvermogen
EŝĚĂƉůĂƐƚ͕ĚĂƚŝŶŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶǀĂŶ&ƌĂŶŬƌŝũŬŐĞǀĞƐƟŐĚŝƐ͕ van de bodem.
ontwerpt, produceert en commercialiseert producten Nidaplast Environnement biedt dan ook een ruim
ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕ ďůŽŬŬĞŶ ĞŶ ƉĂŶĞůĞŶ ǀŽŽƌ
voor de bouwsector.
talrijke toepassingen op het vlak van milieu- en
Nidaplast Environnement laat zich vooral leiden ůĂŶĚƐĐŚĂƉƐŝŶƚĞŐƌĂƟĞ͘
door zijn zorg voor het milieu en biedt oplossingen aan

1.2 Het product AZbox
AZbox is een systeem van propyleen dat wordt gebruikt om
ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌƚĞďƵīĞƌĞŶĞŶŝŶĚĞďŽĚĞŵƚĞůĂƚĞŶŝŶƐŝũƉĞůĞŶ͘

privaat terrein en als systeem waarmee het beheer van het
ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞŽƉƟŵĂůŝƐĞĞƌĚ͘

De AZbox-modules worden beschouwd als ultralichte
alveolaire structuren (Structures Alvéolaires Ultra Légères of
^h>Ϳ ĚŝĞ ;ǀŽůŐĞŶƐ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ŐŝĚƐ ǀĂŶ ĚĞ /&^ddZͿ ĚĞ
volgende mogelijkheden bieden:

Door hun geometrie kan op ieder niveau van AZbox-modules
een controle en een hydrocurage worden uitgevoerd. De
module is gemaakt van 100% recycleerbaar polypropyleen,
biedt 95% wateropslagvolume en beschikt over een grote
ĚƌƵŬǁĞĞƌƐƚĂŶĚ;хϰϬϬŬWĂͿ͘

ͻŚĞƚďƵīĞƌĞŶǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǁĂŶŶĞĞƌĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŝŶĞĞŶ
ǁĂƚĞƌĚŝĐŚƚ ŐĞŽŵĞŵďƌĂĂŶ ŽŵŚƵůĚ ŝƐ͘ /Ŷ ĚĂƚ ŐĞǀĂů ŬƵŶŶĞŶ
de platen en de blokken grote hoeveelheden water opslaan
bij zware neerslag en er op die manier voor zorgen dat het
water geleidelijk aan in het ontvangstmilieu terechtkomt.
De AZbox-modules zijn in een volledig, betrouwbaar en
duurzaam systeem met een geïntegreerd verdeelkanaal
ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŚĞƚ ǁĂƚĞƌ ĞŶĞƌǌŝũĚƐ ŝŶ ŽƉƟŵĂůĞ
ŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƵīĞƌĚ ĞŶ ĂĨŐĞǀŽĞƌĚ ĞŶ
ǁĂĂƌĚŽŽƌĂŶĚĞƌǌŝũĚƐĚĞĞǆƉůŽŝƚĂƟĞŬŽƐƚĞŶƚŽƚŚĞƚŵŝŶŝŵƵŵ
beperkt blijven;
ͻ ĚĞ ŝŶĮůƚƌĂƟĞ ŝŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ ǁĂŶŶĞĞƌ ŚĞƚ ďŽƵǁǁĞƌŬ
ŶŝĞƚǁĞƌĚŽŶƚǁŽƌƉĞŶŽŵǁĂƚĞƌĚŝĐŚƚƚĞǌŝũŶ͘/ŶĚĂƚŐĞǀĂůŝƐ
ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ŝŶ ĞĞŶ ŐĞŽƚĞǆƟĞů ŽŵŚƵůĚ͘ /Ŷ ĚĂƚ ŐĞǀĂů ƐŝũƉĞůƚ
het overtollige water dat door AZbox-platen en blokken
ǁŽƌĚƚŽƉŐĞǀĂŶŐĞŶĞŶƟũĚĞůŝũŬŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ͕ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬĂĂŶŝŶ
ĚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨƵŶĐƟĞǀĂŶĚĞĚŽŽƌĚƌŝŶŐďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
bodem.
Het systeem bestaat uit platen en blokken en wordt op
de bouwplaats geassembleerd. Het werd ontworpen als
ondergronds bouwwerk voor gebruik op openbaar en

'ŽĞĚŽŵƚĞǁĞƚĞŶ͗
Ğ ďŽǆͲŵŽĚƵůĞ ǁĞƌĚ ĚŽŽƌ EŝĚĂƉůĂƐƚ ǌŽ ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ ĞŶ ďĞĚĂĐŚƚ ĚĂƚ Śŝũ ƉĂƐƚ ďŝũ ĞĞŶ ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚĞŶĚŝĞĚĂĂƌĚŽŽƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŝƌǌŝũŶŐĞǁŽƌĚĞŶ͗
ͻ dŽĞǌŝĐŚƚƉƵƚǀĂŶW
ͻ EŝĚĂĚƌĂŝŶǀĞƌĚĞĞůŬĂŶĂĂů
ͻ EŝĚĂǀŽƌƚĞǆĚĞďŝĞƚďĞŐƌĞŶǌĞƌ
ͻ EŝĚĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵ
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KƉƟŵĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞǌŝũĚĞůŝŶŐƐĞĚƌƵŬƐƚĞƌŬƚĞ͗ϭϱϬŬWĂ
KƉƟŵĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞǀĞƌƟĐĂůĞĚƌƵŬƐƚĞƌŬƚĞ͗ϰϬϬŬWĂ
KƉƟŵĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞǀŽůƵŵĞĚŝĐŚƚŚĞŝĚ
ZĞĐǇĐůĞĞƌďĂĂƌŚĞŝĚ
ϵϱйǁĂƚĞƌŽƉƐůĂŐǀŽůƵŵĞ
ϯϬũĂĂƌĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞŽƉƐůĂŐǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ
DŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĞĞŶǀĂŶŽƉĂĨƐƚĂŶĚďĞƐƚƵƵƌĚĞĐĂŵĞƌĂƚƵƐƐĞŶĚĞďůŽŬŬĞŶĞŶ
ŝŶŚĞƚĚŝīƵƐŝĞŬĂŶĂĂůƚĞŝŶƐƉĞĐƚĞƌĞŶ
DŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌƌĞŝŶŝŐŝŶŐŽŶĚƌŚŽŐĞĚƌƵŬǀĂŶĚĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌŽƉĂůůĞŶŝǀĞĂƵƐĞŶŝŶŚĞƚĚŝīƵƐŝĞŬĂŶĂĂů
^ŶĞůůĞĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞĚĂŶŬǌŝũŚĞƚůĂŐĞŐĞǁŝĐŚƚǀĂŶĚĞďŽǆͲŵŽĚƵůĞ
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1.3 Werkingsprincipe van het AZbox-bekken
,ĞƚďŽǆͲƉƌŽĚƵĐƚǀĞƌǀƵůƚϯǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨƵŶĐƟĞƐ͗
ƌĞŐĞůŝŶŐǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ
ŽƉƐůĂŐǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ;ƐƉƌŽĞŝĞŶ͕ƌĞƐĞƌǀĞǀŽŽƌďƌĂŶĚďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ͕͘͘͘Ϳ
ŝŶĮůƚƌĂƟĞǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ

,Ğƚ ďŽǆ ďƵīĞƌͲ ĞŶ ŝŶĮůƚƌĂƟĞƐǇƐƚĞĞŵ ƐůĂĂƚ ƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ
ƟũĚĞůŝũŬŽƉĞŶďŝĞĚƚĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵŽƉĞŶďĂƌĞŽĨƉƌŝǀĂƚĞ
ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞŽƉƐůĂŐďŽƵǁǁĞƌŬĞŶƚĞĐƌĞģƌĞŶǁĂĂƌŵĞĞŚĞƚ
ďĞŚĞĞƌǀĂŶŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞŽƉƟŵĂůŝƐĞĞƌĚ͘

dispersie van het regenwater gebeurt via het verdeelkanaal
tussen de blokken van de eerste laag AZbox-modules.
Wanneer het debiet van het binnenstromende water groter
ǁŽƌĚƚ ĚĂŶ ŚĞƚ ĚĞďŝĞƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĨŐĞǀŽĞƌĚĞ ǁĂƚĞƌ͕ ƐƟũŐƚ ŚĞƚ
waterpeil langzaam in de AZbox-modules. Het bekken loopt
leeg doordat het water in de bodem insijpelt of met een
gecontroleerd debiet naar de stroomafwaartse collector
wordt teruggevoerd.

Tijdens een onweersbui kan het regenwater via één
of meerdere verzamelbuizen die met een toezichtput
verbonden zijn, naar het opslagbekken worden geleid. De

Bovenaanzicht van een AZbox-bekken

Dwarsdoorsnede van een AZbox-bekken
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ALGEMEEN

WƌŝŶĐŝƉĞĚŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶĞĞŶƌĞŐĞůďĞŬŬĞŶ;ǌŽŶĚĞƌŽƉƐůĂŐͿ

WƌŝŶĐŝƉĞĚŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶĞĞŶŽƉƐůĂŐďĞŬŬĞŶ;ƐƉƌŽĞŝĞŶ͕ƌĞƐĞƌǀĞǀŽŽƌďƌĂŶĚďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ͕͘͘͘Ϳ

WƌŝŶĐŝƉĞĚŽŽƌƐŶĞĚĞǀĂŶĞĞŶŝŶĮůƚƌĂƟĞďĞŬŬĞŶ

sĞƌŬůĂƌŝŶŐ͗
1 Toevoerkanaal
2 Betondeksel
3 Stroomopwaartse toezichtput (ND 1000)
4ŝīƵƐŝĞŬĂŶĂĂůEϯϬϬ 

5'ĞŽƚĞǆƟĞůͬ'ĞŽŵĞŵďƌĂĂŶ
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6 AZbox-modules
7sĞƌůƵĐŚƟŶŐ;ƌŽŽƐƚĞƌ͕ǀĞƌŚŽŽŐďƵŝƐͿ
8 Stroomafwaartse toezichtput (ND 1000)
9 Nidavortex debietbegrenzer
ϭϬKǀĞƌůŽŽƉ

6



11 Afvoerkanaal
/ŶĮůƚƌĂƟĞ
Afvloeiing

© Nidaplast

2. AZbox
2.1 De onderdelen van de AZbox-module

ůŽŬ͗
>ĞŶŐƚĞ͗ϰϮϮŵŵ
Breedte: 230 mm
,ŽŽŐƚĞ͗ϯϰϯŵŵ
Massa: 1.820 g
^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗WŽůǇƉƌŽƉǇůĞĞŶ

KƉĞŶƉůĂĂƚ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Lengte: 1.200 mm
ƌĞĞĚƚĞ͗ϲϬϬŵŵ
Hoogte: 50 mm
DĂƐƐĂ͗ϱ͘ϲϳϬŐ
^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗WŽůǇƉƌŽƉǇůĞĞŶ

'ĞƐůŽƚĞŶǌŝũĚĞůŝŶŐƐĞƉůĂĂƚ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Lengte: 1.200 mm
ƌĞĞĚƚĞ͗ϲϬϬŵŵ
Hoogte: 50 mm
DĂƐƐĂ͗ϰ͘ϲϵϲŐ
^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗WŽůǇƉƌŽƉǇůĞĞŶ

ĞŬƐĞů͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

>ĞŶŐƚĞ͗ϰϮϯŵŵ
Breedte: 229 mm
,ŽŽŐƚĞ͗ϰϱŵŵ
DĂƐƐĂ͗ϯϲϬŐ
^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗WŽůǇƉƌŽƉǇůĞĞŶ

ĂŶƐůƵŝƟŶŐ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
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Lengte: 72 mm
Breedte: 38 mm
,ŽŽŐƚĞ͗ϯϲŵŵ
Massa: 17 g
^ĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ͗WŽůǇƉƌŽƉǇůĞĞŶ
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AZbox

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
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2.2 De module en zijn montage

tĞƌŬŝŶŐƐǁŝũǌĞďŽǆ
Deze werkingswijze is een voorbeeld van een montage van twee niveaus AZbox-modules, die aan één zijde gesloten is.
;ĂĂŶĚĞƐŝƚƵĂƟĞĂĂŶƚĞƉĂƐƐĞŶͿ

Stap 1

AZbox

Neem een open plaat

Stap 2
WůĂĂƚƐĚĞϰďůŽŬŬĞŶ͖ůĞƚďŝũŚĞƚƉůĂĂƚƐĞŶŽƉĚĞũƵŝƐƚĞƌŝĐŚƟŶŐ͘'ĞďƌƵŝŬďŝũĚĞǌĞƐƚĂƉĚĞďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐĞŶĚŝĞŚŝĞƌǀŽŽƌǀŽŽƌǌŝĞŶ
zijn. Deze worden weergegeven door pijlen op de bovenkant van het blok.
KƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌŬƌŝũŐƚƵĞĞŶŚĂůǀĞďŽǆͲŵŽĚƵůĞ͘

WůĂĂƚƐĚĞďůŽŬŬĞŶ

Klem de blokken vast

Beveiligingen

Technische gids uitgave 2014
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Stap 3
Een tweede halve module realiseren zoals bij stap 2.
WůĂĂƚƐďĞŝĚĞŚĂůǀĞŵŽĚƵůĞƐŝŶĚĞǌĞůĨĚĞƌŝĐŚƟŶŐĞŶŬĞĞƌĚĞĞŶĞŽƉĚĞĂŶĚĞƌĞŽŵ͕ǌŽĂůƐŽƉĚĞƐĐŚĞŵĂΖƐǁŽƌĚƚŐĞƚŽŽŶĚ͘KƉ
die manier krijgt u een open AZbox-module.

Tweede halve module

Klem niet blok per blok vast

Assembleer twee halve modules

AZbox-module
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Stap 4

AZbox

WůĂĂƚƐĚĂĂƌŶĂͲŽŵĂŶĚĞƌĞŵŽĚƵůĞƐƚĞǀĞƌďŝŶĚĞŶͲĞĞŶĂŶĚĞƌĞŽƉĞŶƉůĂĂƚŽƉĚĞŬĂŶƚǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞŵŽĚƵůĞĚŝĞĂůŽƉǌŝũŶ
plaats zit.

WůĂĂƚƐĞĞŶƚǁĞĞĚĞŽƉĞŶƉůĂĂƚ

Stap 5
sĞƌďŝŶĚĚĞŽƉĞŶƉůĂĂƚŵĞƚĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŵŽĚƵůĞŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĚĞĚĂĂƌǀŽŽƌǀŽŽƌǌŝĞŶĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͘

ĂŶƐůƵŝƟŶŐ

WůĂĂƚƐĚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶϮƉůĂƚĞŶ

ĂŶƐůƵŝƟŶŐ

WůĂĂƚƐĚĞǀŝĞƌĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ
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Stap 6
Vul de tweede module aan door de stappen 1 tot 3 te volgen.

Twee modules naast elkaar

Stap 7
ŝĐŚƚĂůůĞƐĂĨŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͕ŶĞƚĂůƐďŝũƐƚĂƉϱ͘

ĂŶƐůƵŝƟŶŐ

ĂŶƐůƵŝƟŶŐ

Twee met elkaar verbonden modules
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Stap 8

AZbox

Sluit de twee modules met behulp van een gesloten plaat.
Dankzij de daarvoor voorziene inkepingen kan alles gemakkelijk worden geplaatst.

Gesloten plaat

WůĂĂƚƐĚĞŐĞƐůŽƚĞŶƉůĂĂƚ

/ŶŬĞƉŝŶŐĞŶ

Module die aan één zijde gesloten is
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Stap 9
WůĂĂƚƐϰďůŽŬŬĞŶŽƉĚĞŽƉĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞďŽǆͲŵŽĚƵůĞŽŵŵĞƚŚĞƚƚǁĞĞĚĞŶŝǀĞĂƵƚĞďĞŐŝŶŶĞŶ͘;^ƚĂƉϮͿ
Vorm een nieuwe halve module volgens stap 2.
ƌĂĂŝĚĞǌĞŚĂůǀĞŵŽĚƵůĞĚŝĞǌŽǁĞƌĚŐĞǀŽƌŵĚĞŶŵĂĂŬŚĞŵǀĂƐƚŽƉĚĞĞĞƌƐƚĞϰďůŽŬŬĞŶǀĂŶŚĞƚƚǁĞĞĚĞŶŝǀĞĂƵ͘
KƉŵĞƌŬŝŶŐ͗ŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĚĞŽƉĞŶďŽǆͲƉůĂƚĞŶŬƵŶŶĞŶĚĞďůŽŬŬĞŶŽƉŝĞĚĞƌĞǌŝũĚĞǁŽƌĚĞŶďĞǀĞƐƟŐĚ͘

<ůĞŵϰďůŽŬŬĞŶŽƉĞĞŶŽƉĞŶƉůĂĂƚǀĂƐƚ;^ƚĂƉϮͿ

WůĂĂƚƐŝŶŐǀĂŶĚĞďůŽŬŬĞŶŽƉŚĞƚƚǁĞĞĚĞŶŝǀĞĂƵ

Bovenste gedeelte van het 2e niveau

2e niveau

Stap 10
Sluit de openingen met behulp van de hiervoor voorziene deksels.
De deksels werken op dezelfde manier als de blokken; ook hier wordt gebruikgemaakt van beveiligingen.

Beveiliging

Technische gids uitgave 2014
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Stap 11

LOGISTIEK

Werk het AZbox-complex af door stappen 9 en 10 te volgen. Vergeet daarbij niet om het systeem af te dichten met behulp
ǀĂŶĚĞůĂĂƚƐƚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͘

2.3 Verpakking en logistiek
De platen en de blokken kunnen afzonderlijk boven elkaar
worden geplaatst, zodat zo weinig mogelijk ruimte onbenut
ďůŝũŌ͘
ŽŽƌĚĞƐƚĂƉĞůďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŝĞĚĞƌĞůĞŵĞŶƚŬĂŶĚĞůŽŐŝƐƟĞŬ
ŵĂǆŝŵĂĂůǁŽƌĚĞŶŐĞŽƉƟŵĂůŝƐĞĞƌĚ͘,ĞƚĨĞŝƚĚĂƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ
Ͳ ǀĂŶĂĨ ŚƵŶ ƉƌŽĚƵĐƟĞ ƚŽƚ ŽƉ ŚĞƚ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ ǌĞ ŽƉ ĚĞ
bouwplaats worden geïnstalleerd - weinig opslagruimte
vereisen, is een ontegensprekelijke troef.
Het product wordt geleverd op een pallet van 1.200 x
1.200 mm, waarmee de volgende elementen kunnen
worden vervoerd:
ͻ ϭϱϲďůŽŬŬĞŶ
ͻ ϰϲŽƉĞŶƉůĂƚĞŶ
ͻ ϰϲŐĞƐůŽƚĞŶƉůĂƚĞŶ

Ğ ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƉĞƌ ϭϱϬ ƐƚƵŬƐ ŝŶ ƉůĂƐƟĐ ǌĂŬŬĞŶ
geleverd.
De deksels worden per pak van 30 in kartonnen dozen
verpakt.
/ŶĞĞŶǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶŝƐƉůĂĂƚƐǀŽŽƌϰϰƉĂůůĞƚƐ͗ϮϲƉĂůůĞƚƐŵĞƚ
ďůŽŬŬĞŶ ĞŶ ϭϲ ƉĂůůĞƚƐ ŵĞƚ ƉůĂƚĞŶ͘ sĞƌĚĞƌ ŝƐ Ğƌ ŶŽŐ ƉůĂĂƚƐ
ǀŽŽƌ ϯϭ ǌĂŬŬĞŶ ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͕ Ϯϴ ŬĂƌƚŽŶŶĞŶ ĚŽǌĞŶ ŵĞƚ
bijbehorende deksels en de overige elementen die in bulk
worden geleverd. Hiermee kan een volledig uitgerust en van
alle nodige toebehoren voorzien bekken met een volume
van meer dan 300 m3 worden aangelegd.

KƉ ĚĞ ďŽƵǁƉůĂĂƚƐ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ŵŽĚƵůĞƐ ŽƉ ĞůŬĂĂƌ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƐƚĂƉĞůĚ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ǌĞ ŵŝŶĚĞƌ ƉůĂĂƚƐ ŝŶŶĞŵĞŶ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ĚĞ
werken gemakkelijker kunnen worden georganiseerd en waardoor het bouwwerk gemakkelijker kan worden geplaatst.
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3. Toebehoren
3.1 Nidadrain
ĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗
'ĞƌŝďĚĞĚƵďďĞůǁĂŶĚŝŐĞďƵŝƐǀĂŶW,;ŐůĂĚĚĞďŝŶŶĞŶŬĂŶƚͬŐĞƌŝďĚĞďƵŝƚĞŶŬĂŶƚͿ
^ƟũĬĞŝĚƐŬůĂƐƐĞ^Eϴ;ϴŬEͬŵϸͿ
Laag gewicht
Hoge slijtvastheid
EƵƫŐĞůĞŶŐƚĞϲŵ
Kan met een camera worden geïnspecteerd

<ĞŶŵĞƌŬĞŶΎ͗
Samenstelling

W,

Nominale diameter ND

300 mm

Buitendiameter

352,3 mm

Binnendiameter

300 mm

Binnendoorsnede

ϳϬϳĐŵϸ

Doorboring

Ϯͬϯ

KƉǀĂŶŐŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ

хϮϰϬĐŵϸͬŵů

Breedte van de gleuven

sŽůŐĞŶƐE&WϭϲͲϯϱϭ

Lengte van de afwateringsbuizen

ϲŵ
* ND 200 mm, ND 400 mm, ND 500 mm op aanvraag verkrijgbaar

dŽĞďĞŚŽƌĞŶΎ͗EŽŵŝŶĂůĞĚŝĂŵĞƚĞƌE;ƆͿϯϬϬŵŵ

Mof (zonder pakking)

ZĞĐŚƚĞďŽĐŚƚ;ϰϱΣͿ

ĂŶƉĂƐƐŝŶŐƐŵŽĨǀĂŶƉǀĐƵŝƚĞŶƐĐŚƌŽĞĨĚƌĂĂĚͬ
binnenschroefdraad
*andere toebehoren op verzoek/Toebehoren met ND 200 mm, ND 400 mm en ND 500 mm op verzoek verkrijgbaar

sĞƌƉĂŬŬŝŶŐ͗
Nominale diameter ND

300 mm

Afwateringsbuizen per pallet

11

ml per pallet

ϲϲ

Gewicht per pallet

Technische gids uitgave 2014
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TOEBEHOREN

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
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3.2 Geotextiel en geomembraan
DŝŶŝŵĂůĞŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞŽƚĞǆƟĞů͗
Treksterkte
^ƚĂƟƐĐŚĞƉŽŶƐǁĞĞƌƐƚĂŶĚ;ZͿ

TOEBEHOREN

Dynamische doorboring

ϮϬŬEͬŵ

E&E/^KϭϬϯϭϵ

3,5 kN

E&E/^KϭϮϮϯϲ

> 20 mm

E&E/^Kϭϯϰϯϯ

,Ğƚ ŐĞŽƚĞǆƟĞů ĚŝĞŶƚ ƚĞ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂƐƚ ĂĂŶ
ĚĞƐƉĞĐŝĮĞŬĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶǀĂŶŝĞĚĞƌĞďŽƵǁƉůĂĂƚƐ
(agressieve karakter van de materialen voor de
aanaarding, aard van het geomembraan enz...),
ĚĞ ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ĨƵŶĐƟĞƐ ;ĮůƚĞƌŝŶŐ ŽĨ ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ
van het geomembraan) en de geometrie van
het bekken. Bij heterogene ondergronden wordt
ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŐĞŽƚĞǆƟĞů ŵĞƚ ŚŽŐĞ ŵŽĚƵůĞ
aanbevolen.

<ĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞŽƚĞǆƟĞůŝŶŚĞƚŐĞǀĂůǀĂŶĞĞŶŝŶĮůƚƌĂƟĞďĞŬŬĞŶ͗

Doordringbaarheid loodrecht op het vlak

KƉĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚĮůƚĞƌǀůĂŬ

хϬ͕ϬϮŵͬƐ

E&E/^KϭϭϬϱϴ

хϲϯђŵĞŶфϭϬϬђŵ

E&E/^KϭϮϵϱϲ

Het gebruik van waterdichte membranen gebeurt in overeenstemming met de aanbevelingen van Bundel 10 van het
ŽŵŝƚĠ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĚĞƐ 'ĠŽƚĞǆƟůĞƐ Ğƚ 'ĠŽŵĞŵďƌĂŶĞƐ͕ ΖZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚΖĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ƉĂƌ
ŐĠŽŵĞŵďƌĂŶĞƐΖ͘
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4. Prestaties van het product en van het bouwwerk
4.1 Controle en prestaties van het product
Nidaplast beschikt niet alleen over een ruime ervaring, maar ook over een eigen laboratorium, waar de producten worden
getest en waar experimenten worden uitgevoerd.
EĂĂƐƚĚĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶǁŽƌĚĞŶŽŽŬĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞŵŽĚƵůĞƐŐĞƚĞƐƚ͕ǌŽĚĂƚŚƵŶĚƌƵŬƐƚĞƌŬƚĞŽƉŬŽƌƚĞĞŶŽƉůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶŬĂŶ
worden bepaald.
^ƉĞĐŝĮĐĂƟĞƐ
хϰϬϬŬWĂ

Maximale zijdelingse druk (korte termijn)

ϭϬϬŬWĂ

ĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶƌĞĞŬƐƚĞƐƚƐŬŽŶŽŽŬŚĞƚŐĞĚƌĂŐǀĂŶĚĞŵŽĚƵůĞŶĂϱϬũĂĂƌǁŽƌĚĞŶŐĞģǀĂůƵĞĞƌĚ͘
'ĞģǆƚƌĂƉŽůĞĞƌĚĞǀĞƌƟĐĂůĞƐƚĞƌŬƚĞŶĂϱϬũĂĂƌ

ϭϯϬŬWĂ

'ĞģǆƚƌĂƉŽůĞĞƌĚĞ ƵŝƚŐĞƐƚĞůĚĞ ǀĞƌƟĐĂůĞ ǀĞƌǀŽƌŵŝŶŐ ŶĂ
ϱϬũĂĂƌŽŶĚĞƌϭϯϬŬWĂ

фϰй

/ŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞŐŝĚƐǀĂŶĚĞ^h>ůĞŝĚƚĞĞŶǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĐŽģĸĐŝģŶƚǀĂŶϯ͕ϮϱĚŝĞŽƉĚĞǁĂĂƌĚĞǀĂŶĚĞŐĞģǆƚƌĂƉŽůĞĞƌĚĞ
ǀĞƌƟĐĂůĞƐƚĞƌŬƚĞŶĂϱϬũĂĂƌǁŽƌĚƚƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͕ƚŽƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǁĂĂƌĚĞ͗
dŽĞůĂĂƚďĂƌĞŶŽŵŝŶĂůĞǀĞƌƟĐĂůĞǁĞĞƌƐƚĂŶĚ

ϰϬŬWĂ

4.2 Duurzaamheid van het bouwwerk
/ŶŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐŵĞƚĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŐŝĚƐŽǀĞƌƵůƚƌĂůŝĐŚƚĞĂůǀĞŽůĂŝƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶ;^h>ͿǀŽŽƌŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ
ŐĂƌĂŶĚĞƌĞŶŽŶǌĞďŽƵǁǁĞƌŬĞŶĞĞŶŐĞŚĞĞůǀĂŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐŽǀĞƌϱϬũĂĂƌ͘

,ǇĚƌĂƵůŝƐĐŚ ůƵŝŬ͗ ŚƵŶ ƌŽů ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ ĚĞ ŽƉǀĂŶŐ͕ ĚĞ DĞĐŚĂŶŝƐĐŚ ůƵŝŬ͗ ĚĞ ǁĞĞƌƐƚĂŶĚ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ŽƉƐůĂŐĞŶĚĞƚĞƌƵŐǀŽĞƌǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǀĞƌǌĞŬĞƌĞŶ
ůĂĚŝŶŐĞŶǀĞƌǌĞŬĞƌĞŶŽŵŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌĚĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚĞŶĚĞ
ĚƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚƚĞǁĂĂƌďŽƌŐĞŶ
zij dankzij het gebruikte materiaal
De verschillendee kanalen zijn
dige toegankelijkheid
toegankelijkh
en de volledige
in normale gebruiks- dĞƐƚƐŝŶƌĞģůĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶŝŶŚĞƚůĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵƚŽŶĞŶĚĞ
en onderhoudsomstandigheden
houdsomstandigheden gegarandeerd niet mechanische betrouwbaarheid van het bouwwerk in de loop
d. Bovendien kan men de
de stroom
sttro
oom
om beter beheersen ĚĞƌũĂƌĞŶĂĂŶ͘KŶǌĞƌĞŐĞůŵĂƟŐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽƉĚĞĂĨŐĞǁĞƌŬƚĞ
belemmerd.
net werkt,
werktt, waardoor
waard
wanneer men in een scheidend net
men de producten staan garant voor de mechanische conformiteit
onering van de bouwwerken
bouwwe
weerken beterr b
eheerst.
dimensionering
beheerst.
ǀĂŶĚĞŵŽĚƵůĞƐ;ĂĨŵĞƟŶŐĞŶ͕ŐĞǁŝĐŚƚ͕ƵŝƚǌŝĐŚƚ͕ƐƚĞƌŬƚĞͿ͘

DŝůŝĞƵůƵŝŬ͗ĚĞŵŝůŝĞ
ĞƵƐ
ƵƐ ďĞƐ
ĞƐĐŚ
Đ ĞƌŵĞŶǁĂ
ǁĂĂĂƌŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚ
DŝůŝĞƵůƵŝŬ͗ĚĞŵŝůŝĞƵƐďĞƐĐŚĞƌŵĞŶǁĂĂƌŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌŽƉ
>ƵŝŬŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶĞǆƉůŽŝƚĂƟĞ͗ŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞĞůďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ
ƚĞƌĞĐŚƚŬŽŵƚ
Dankzij het invoersysteem en de geïllustreerde handleiding
/ŶĚŝĞŶ ŶŽĚŝŐ
ŝŐŐ ŬĂŶ
ŬĂŶ ŵĞŶ
ŵĞŶ
Ğ  ŵĞƚ ďĞŚƵůƉ ǀĂŶ
ǀĂĂŶ ŚĞƚ ŬƌĂĐŚƟŐĞ ŝŶ ĚĞ ǀŽƌŵ ǀĂŶ ĮĐŚĞƐ ŬĂŶ ŚĞƚ ƉĞƌƐŽŶĞĞů ǁĞƌŬĞŶ ŝŶ ĚĞ
ŶŽĚŝŐ
Nidatreatmen
e t-behandellin
ngs
g syst
syyst
steem da
d
Nidatreatment-behandelingssysteem
datt 70% van de ŽƉƟŵĂůĞ ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ
ƐƚŽīĞŶ ŝŶ ƐƵƐƉĞŶƐŝĞ
ƐƵƐƉĞŶƐŝĞ ĞŶ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ
ƐƵ
ďŝũďĞŚ
ŚŽƌĞĞŶĚ
ŚŽƌĞ
ŚŽ
Ŷ Ğ ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĞŶĚĞ
ǀ ƌŽ
ǀĞ
voor ogen had.
ƐƚŽīĞŶ
ŶĞĞ
ĞĞĞƌƐ
ƌƐ
ƌƐ
ƌƐůĂĂƚ͕ŚĞ
ŚĞĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǌƵŝǀĞƌĞ
ƌĞĞŶ ĞŶ
ƐƚŽīĞŶŶĞĞƌƐůĂĂƚ͕ŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǌƵŝǀĞƌĞŶĞŶŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌ
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Kenmerken
DĂǆŝŵĂůĞǀĞƌƟĐĂůĞĚƌƵŬ;ŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶͿ
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5. Dimensionering
5.1 Hydraulisch gedeelte

tĞ ǀŽĞƌĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĨĂƐĞƐ Ƶŝƚ ĚŝĞ ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌŚĂĂůĚ ŝŶ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƟĞ ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ ĚĞ
ƐĂŶĞƌŝŶŐƐŶĞƩĞŶǀĂŶĂŐŐůŽŵĞƌĂƟĞƐ͗
ͻ

ͻ
ͻ
ͻ



ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

berekening van het debiet van het regenwater dat moet worden opgevangen en geïnjecteerd met behulp
ǀĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĞ ǀĂŶ ĂƋƵŽƚ ŵĞƚ ŬĞƵǌĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬĂŶƐ ŽƉ ŚĞƌŚĂůŝŶŐ ĚĂƚ ŚĞƚ ŶĞƚ ŶŝĞƚ Ăů ŚĞƚ ǁĂƚĞƌ ǌĂů ŬƵŶŶĞŶ
verwerken

ĞƉĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚŶƵƫŐĞŽƉƐůĂŐǀŽůƵŵĞĚĂƚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚ

KŶƚǁĞƌƉǀĂŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵǁĂĂƌŵĞĞŚĞƚƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌǁŽƌĚƚŽƉŐĞǀĂŶŐĞŶ͕ŐĞŢŶũĞĐƚĞĞƌĚĞŶĂĨŐĞǀŽĞƌĚ
Bepaling van het minimale SAUL-volume dat moet worden toegepast:
sͺ^h>сsͺŶƵƫŐͬϬ͕ϵϱ waarbij:




sŶƵƫŐ͗ŶƵƫŐǀŽůƵŵĞǀŽŽƌĚĞŽƉƐůĂŐǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ




sŵŽƌƚ͗ǀŽůƵŵĞŶŝĞƚͲŵŽďŝůŝƐĞĞƌďĂƌĞ^h>;ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶďŽƵǁǁĞƌŬͿ




Ŷ͗ǁĂĂƌĚĞǀŽŽƌŶƵƫŐĞŚŽůůĞƌƵŝŵƚĞǀĂŶĚĞ^h>͕ŚŝĞƌŶсϬ͕ϵϱ

/ŶƉůĂŶƟŶŐǀĂŶĚĞƟũĚĞůŝũŬĞŽƉƐůĂŐǀĂŶ^h>ǀĂŶƌĞŐĞŶǁĂƚĞƌ

KŶƚǁĞƌƉǀĂŶƐǇƐƚĞŵĞŶǀŽŽƌǀĞƌůƵĐŚƟŶŐĞŶĚĞďŝĞƚďĞƉĞƌŬŝŶŐ

ĞƉĂůŝŶŐǀĂŶĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞŶĚŝĞŵĞƚŚĞƚŐĞŽƚĞǆƟĞůĞŶŚĞƚŐĞŽŵĞŵďƌĂĂŶǀĞƌďĂŶĚŚŽƵĚĞŶ

sĞƌŝĮĐĂƟĞĞŶŽƉƟŵĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌŝŶŐ

5.2 Mechanisch gedeelte
De druk die op het bouwwerk zal worden uitgeoefend, moet worden bepaald aan de hand van de toegepaste lasten en de
toepassing van de juiste hypotheses, zodat iedere schade kan worden voorkomen.
ŽŶĨŽƌŵĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŐŝĚƐŽǀĞƌĚĞ^h>ďĞĚƌĂĂŐƚĚĞŐůŽďĂůĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐĨĂĐƚŽƌĚŝĞŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚǀŽŽƌĚĞŵĂǆŝŵĂůĞ
ƚŽĞůĂĂƚďĂƌĞǀĞƌƟĐĂůĞĚƌƵŬŽƉůĂŶŐĞƚĞƌŵŝũŶϯ͕Ϯϱ͘ZĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶĚŵĞƚĚĞǌĞĐŽģĸĐŝģŶƚďĞĚƌĂĂŐƚĚĞŶŽŵŝŶĂůĞƚŽĞůĂĂƚďĂƌĞ
ǀĞƌƟĐĂůĞďĞůĂƐƟŶŐϰϬŬWĂ͘
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sŽŽƌ ŝĞĚĞƌ ƉƌŽũĞĐƚ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ďĞƌĞŬĞŶŝŶŐƐŶŽƚĂ ǀĂŶ EŝĚĂƉůĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ŽƉŐĞƐƚĞůĚ ǁĂĂƌŵĞĞ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ǀůĂŬ ǀĂŶ
ŐƌŽŶĚǁĞƌŬĞŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂůŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶďĞĐŝũĨĞƌĚ͘/ŶĚŝĞŶŐĞǁĞŶƐƚǁŽƌĚƚĞĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐͲŽĨĞĞŶƉĂƚƌŽŽŶƉůĂŶǀŽŽƌŐĞůĞŐĚ͘
,Ğƚ ŝŶƉůĂŶƟŶŐƐƉůĂŶ ǁŽƌĚƚ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ ŝŶ ŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞ ďŽƵǁŚĞĞƌ ĞŶ ǁŽƌĚƚ ŽŶĚĞƌ ŵĞĞƌ ďĞƉĂĂůĚ ĚŽŽƌ ĚĞ
topologie van het terrein en de waterloop. Het toelaatbare debiet stroomafwaarts van de normale afvoerbouwwerken
moet vooraf worden bepaald en de kenmerken van de neerslag moeten bekend zijn.

6. Toepassing
6.1 Grondwerken en verdichten van de bodem van de inkassing
Minimale vrije ruimte rond het bekken in de bodem van de
bouwput

0,5 m

Minstens 5 m ten opzichte van het dichtstbijzijnde gebouw
ǀŽŽƌĞĞŶŝŶĮůƚƌĂƟĞďŽƵǁǁĞƌŬ

DŝŶƐƚĞŶƐĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶŝĞĚĞƌĞǀŽůŐƌŽĞŝĚĞĂĂŶƉůĂŶƟŶŐ

Aanwezigheid van water

Noodzakelijke voorziening voor bronbemaling

ůƐŶŝĞƚĂĂŶĚŝĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶǀŽůĚĂĂŶ͕ŵŽĞƚĞŶŽƉǀƌĂĂŐǀĂŶEŝĚĂƉůĂƐƚĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ
onderzocht die wel aan de voorwaarden voldoen.

Minimaal draagvermogen
bodem van de bouwput

van

onder groene ruimte

ϯϱDWĂ

onder verkeerswegen

ϱϬDWĂ

de

/ŶĚŝĞŶĚĞďŽĚĞŵ͕ƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶĚŵĞƚŚĞƚǀĞƌǁĂĐŚƚĞǀĞƌŬĞĞƌ͕ŶŝĞƚǀŽůĚŽĞŶĚĞƐƚĂďŝĞůŝƐ͕ŵŽĞƚǀŽůĚŽĞŶĚĞƐƚĞǀŝŐŵĂƚĞƌŝĂĂů
worden toegevoegd. Dat materiaal wordt in de bodem van het bekken verdicht, zodat de nodige weerstand wordt bereikt.
/ŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůǁŽƌĚƚĚĞďŽĚĞŵǀĂŶĚĞďŽƵǁƉƵƚǀĞƌĚŝĐŚƚ͕ǌŽĚĂƚĚĞƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚǀĂŶĚĞďŽĚĞŵďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũŌĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ
in inzakkingen worden voorkomen.
Minimale dikte van de bodem van de bouwput

0,10 m

Diameter van het grootste granulaat

20 mm

Aanbevelingen in verband met de materialen

sƌŝũǀĂŶĮũŶŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŶŐĞƐĐŚŝŬƚŽŵƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞģīĞŶĚ
zonder vervorming

Het is heel belangrijk om de bodem van de bouwput vlak uit te voeren, zodat de stabiliteit van het bouwwerk en de
gemakkelijke uitvoering kunnen worden gewaarborgd. De opgegraven aarde kan opnieuw worden gebruikt als de
granulometrie daarvoor geschikt is.
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Minstens de diepte van de bouwput ten opzichte van het
ĚŝĐŚƚƐƚďŝũǌŝũŶĚĞŐĞďŽƵǁǀŽŽƌĞĞŶďƵīĞƌďŽƵǁǁĞƌŬ

Horizontale afstand
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6.2 Installatie van toezichtputten stroomopwaarts/stroomafwaarts
WĂƐ ĚĞ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ĞŶ ĚĞ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ůĞŝĚŝŶŐĞŶ ƐƚƌŽŽŵŽƉǁĂĂƌƚƐ ĂĂŶ͘ sŽŽƌǌŝĞ ĞĞŶ
bezinktank in de toezichtput stroomopwaarts.
Ğ ĂĨƐƚĂŶĚ ƚƵƐƐĞŶ ƚǁĞĞ ŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞ ƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƩĞŶ ŽĨ ĂĂŶƐůƵŝƚͲ ŽĨ ŝŶƐƉĞĐƟĞŬĂƐƚĞŶ ŵĂŐ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ǁĂĂƌĚĞŶ ŶŝĞƚ
overschrijden, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om een toezicht of een hogedrukreiniging op het volledige net uit te
voeren:
ͻ 80 m voor afwateringsbuizen met een nominale diameter van meer dan 200 mm
ͻ 35 m voor afwateringsbuizen met een nominale diameter van minder dan 200 mm

6.3 Plaatsing van het geotextiel en/of geomembraan
/ŶĮůƚƌĂƟĞďĞŬŬĞŶ

tĂƚĞƌĚŝĐŚƚďĞŬŬĞŶ

ůƐĞƌŐĞĞŶĂĨĚŝĐŚƟŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵĂĂŶǁĞǌŝŐŝƐ͕ŵŽĞƚǌĞŬĞƌ
ĞĞŶŐĞŽƚĞǆƟĞůŽǀĞƌĂůůĞŽƉƉĞƌǀůĂŬŬĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞďŽĚĞŵ
ĞŶ ŚĞƚ ďĞŬŬĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘ KƉ ĚŝĞ ŵĂŶŝĞƌ ŬĂŶ
ŚĞƚĮũŶŵĂƚĞƌŝĂĂůǀĂŶĚĞďŽĚĞŵƌŽŶĚŚĞƚďŽƵǁǁĞƌŬ
worden vastgehouden en kan de verstopping
ǀĂŶ ĚĞ ^h> ǁŽƌĚĞŶ ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ ,Ğƚ ŐĞŽƚĞǆƟĞů
ƐƉĞĞůƚ ŶŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ĚĞ ƌŽů ǀĂŶ ĮůƚĞƌ ĞŶ ďĂƌƌŝğƌĞ ƚĞŐĞŶ
verontreiniging, maar het vormt ook een bescherming
ƚĞŐĞŶ ĚŽŽƌďŽƌŝŶŐ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ
wederaanvullingen.

Gebruik een geomembraan dat aan beide zijden door
ĞĞŶŐĞŽƚĞǆƟĞůǁŽƌĚƚďĞƐĐŚĞƌŵĚ͕ǌŽĚĂƚƵĞĞŶĚƵďďĞůĞ
ĂĨĚŝĐŚƟŶŐŬƌŝũŐƚ͗ŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌǀŽŽƌŬŽŵƚƵŶŝĞƚĂůůĞĞŶ
dat regenwater in de bodem insijpelt, maar ook dat er
parasietwater in het bouwwerk terechtkomt.

,Ğƚ ŐĞŽƚĞǆƟĞů ŽĨ ŚĞƚ ĂĨĚŝĐŚƟŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵ ǁŽƌĚƚ ŽƉ ŚĞƚ ůĞŐďĞĚ ĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ ǌŝũŬĂŶƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞŬŬĞŶ ŐĞůĞŐĚ͘ Ğ ƐƚƌŽŬĞŶ
overlappen elkaar minstens over 50 cm of worden door een naad geassembleerd. Besteed de nodige aandacht aan het
ůĞŐŐĞŶǀĂŶĚĞŚŽĞŬĞŶĞŶĚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͕ǌŽĚĂƚƵĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĞĂĨĚŝĐŚƟŶŐŬƌŝũŐƚ͘
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ƵŶĚĞůŶƌ͘ϭϬͲϭϵϵϭ͗ΖZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐƉŽƵƌůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠƉĂƌŐĠŽŵĞŵďƌĂŶĞƐΖ
Documenten met aanbevelingen
'ŝĚƐΖƚĂŶĐŚĠŝƚĠƉĂƌŐĠŽŵĞŵďƌĂŶĞƐĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƉŽƵƌůĞƐ
ĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚƌŽƵƟĞƌΖ

6.4 Installatie van het onderste gedeelte van de eerste rij
AZbox-modules
ĞďŽǆͲŵŽĚƵůĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞŢŶƐƚĂůůĞĞƌĚǀŽůŐĞŶƐŚĞƚůĞŐƉĂƚƌŽŽŶĚĂƚǀŽŽƌĂĨ͕ƟũĚĞŶƐĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞĨĂƐĞǀĂŶĚĞǁĞƌŬĞŶ͕
werd opgesteld.
De eerste laag bepaalt de kwaliteit van het hele bouwwerk; er dient dan ook heel wat aandacht te worden besteed aan de
rechtheid en de vlakheid van die laag.
/ŶƐƚĂůůĞĞƌĚĞĞĞƌƐƚĞůĂĂŐ;ƉůĂƚĞŶŵĞƚϰƚĞƌƉůĂĂƚƐĞǀŽŽƌĂĨŐĞŵŽŶƚĞĞƌĚĞďůŽŬŬĞŶͿǀĂŶĚĞŵŝĚĚĞůƐƚĞƌŝũǀĂŶĚĞƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƚ
stroomopwaarts naar de toezichtput stroomafwaarts.
Bekijk de montagegids voor de uitvoering van de modules.
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6.5 Installatie van het geïntegreerde inspecteerbare
verdeelkanaal

UITVOERING

Het verdeelkanaal wordt geïnstalleerd tussen de blokken van de eerste rij halve AZbox-modules. Het zorgt voor een
ŚǇĚƌĂƵůŝƐĐŚĞĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚǀĂŶĚĞƐƚƌŽŽŵŽƉǁĂĂƌƚƐĞŶĂĂƌĚĞƐƚƌŽŽŵĂĨǁĂĂƌƚƐĞǌŝũĚĞǀĂŶĚĞďŽƵǁǁĞƌŬĞŶǀŝĂĚĞƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƩĞŶ͘
/Ŷ ŽǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐ ŵĞƚ ŽŶǌĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ ǁŝũ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŚĞƚ ǀĞƌĚĞĞůŬĂŶĂĂů EŝĚĂĚƌĂŝŶ ^Eϴ͕ ǁĂĂƌǀĂŶ ĚĞ
ŽƉǀĂŶŐŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞŵĞĞƌďĞĚƌĂĂŐƚĚĂŶϮϰϬĐŵϸͬŵů͘
WůĂĂƚƐĚĞEŝĚĂĚƌĂŝŶŝŶĚĞĚĂĂƌǀŽŽƌǀŽŽƌǌŝĞŶĞƌƵŝŵƚĞǀĂŶĚĞŵŝĚĚĞůƐƚĞƌŝũ͘

6.6 Installatie van de AZbox-modules
De AZbox-modules worden met behulp van een verbinding met messing en groef naast en boven elkaar geplaatst. De
ƉůĂƚĞŶǀĂŶŝĞĚĞƌĞŵŽĚƵůĞǁŽƌĚĞŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂĂůŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌďŽŶĚĞŶĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ͕ǌŽĚĂƚĚĞƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚǀĂŶ
de structuur kan worden verzekerd. De platen rondom worden met behulp van een verbinding met messing en groef met
de AZbox-modules verbonden. De deksels dekken de horizontale platen boven het bouwwerk af. Bekijk voor deze stap de
montagegids voor een AZbox-module.
Werk de eerste rij af door platen met blokken toe te voegen volgens de AZbox-montagegids.
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Werk het eerste niveau af en voeg de omtrekplaten toe in overeenstemming met de montagegids.

Ga op dezelfde manier te werk voor de bovenste niveaus

Ga op dezelfde manier te werk voor de bovenste niveaus
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6.7 Verluchting en sluiting door het geotextiel en/of geomembraan

UITVOERING

Er moet een luchtafvoersysteem worden geïnstalleerd. Dit systeem kan worden voorzien tussen de modules en de
oppervlakte door de doorvoer van de volgende assemblage:

Minstens ND 100 mm
SN8 verbonden met
toezichtput

^ůƵŝƚĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌĂĨŵĞƚŚĞƚŐĞŽƚĞǆƟĞůĞŶͬŽĨŐĞŽŵĞŵďƌĂĂŶ
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6.8 Aanaarding
Alle materialen van klasse GTR met een diameter van
ŵŝŶĚĞƌĚĂŶϲϬŵŵĚŝĞŐĞĞŶŬůĞŝďĞǀĂƩĞŶ
Toestand materialen
Gebruik van aanbevolen wederaanvullingen na zeven

Bundel 70
Aanbevelingen
EŽƌŵE&WϵϴͲϯϯϭ

ŝũĚĞůŝŶŐƐĞǁĞĚĞƌĂĂŶǀƵůůŝŶŐĞŶ͗
ŽĂůƐďĞƉĂĂůĚŝŶĚĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŐŝĚƐΖ>ĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂůǀĠŽůĂŝƌĞƐƵůƚƌĂͲůĠŐğƌĞƐƉŽƵƌůĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐΖ͕ǁŽƌĚĞŶĚĞ
ǁĞĚĞƌĂĂŶǀƵůůŝŶŐĞŶĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĚĞǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐĞŶŝŶŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞůĂŐĞŶ;ĂĂŶĚĞĞŶĞĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞǌŝũĚĞ
ǀĂŶŚĞƚďŽƵǁǁĞƌŬͿƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕ǌŽĚĂƚŐĞĞŶĂƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚĞďĞůĂƐƟŶŐĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶ͘

Materieel dat moet worden gebruikt
ŝŶĨƵŶĐƟĞǀĂŶĚĞďƌĞĞĚƚĞĚŝĞŵŽĞƚ
worden verdicht

фϬ͕ϱŵ

Grondverdichter

Ϭ͕ϱŵфyфϭŵ

Trilplaat

>1m

Wals

tĞĚĞƌĂĂŶǀƵůůŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞďŽǀĞŶŬĂŶƚ͗
ƌǁŽƌĚƚŽƉŚĞƚŐĞŽƚĞǆƟĞůĞĞŶĞĞƌƐƚĞŶŝĞƚͲǀĞƌĚŝĐŚƚĞůĂĂŐǀĂŶŵŝŶƐƚĞŶƐϬ͕ϭϱŵŵĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐǁŽƌĚƚĚĞďŽƵǁƉƵƚ
ŽƉŐĞǀƵůĚŵĞƚŽƉĞĞŶǀŽůŐĞŶĚĞǀĞƌĚŝĐŚƚĞůĂŐĞŶǀĂŶϬ͕ϮϱŵƚŽƚϬ͕ϰϬŵ͘KƉŵŝŶƐƚĞŶƐϬ͕ϯϬŵďŽǀĞŶŚĞƚďŽƵǁǁĞƌŬǁŽƌĚƚĞĞŶ
kastanjebruine waarschuwingsrooster geplaatst, die wijst op de aanwezigheid van een bouwwerk voor sanering.

onder rijweg

Neem contact met ons op

onder groene ruimte

0,3 m

Minimale hoogte van bedekking

Maximale hoogte van bedekking

2,0 m

Maximale hoogte van het bekken

1,88 m

Maximale diepte voor de plaatsing van de blokken

3,88 m
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KŶǌĞŵŽĚƵůĞƐǁŽƌĚĞŶǌŽŽŶƚǁŽƌƉĞŶ͕ĚĂƚŽƉŝĞĚĞƌŶŝǀĞĂƵĞĞŶŝŶƐƉĞĐƟĞĞŶĞĞŶŚǇĚƌŽĐƵƌĂŐĞŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘KƉ
ĚŝĞŵĂŶŝĞƌŬĂŶĚĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶĞŶŬĂŶŚĞƚƌŝƐŝĐŽŽƉǀĞƌƐƚŽƉƉŝŶŐǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ZĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶĚ
met het huidige materieel kunnen er evenwel verschillende toegangen worden voorzien waarlangs op afstand bediende
ĐĂŵĞƌĂΖƐĞŶŽŶƚƐƚŽƉƉŝŶŐƐǀĞƌĞŶŝŶŚĞƚƐǇƐƚĞĞŵŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘KŶƐƐǇƐƚĞĞŵƉĂƐƚǌŝĐŚĚĂŶŽŽŬĂĂŶƵǁďĞŚŽĞŌĞŶ
ĂĂŶĞŶďŝĞĚƚĚĞŬĞƵǌĞƵŝƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŽŶƚǁĞƌƉƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶ͘

Het bouwwerk is zo ontworpen dat het bestand is tegen een druk van ϭϮϬďĂƌ.

ĞďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞďĂƐŝƐƚŽĞŐĂŶŐĞŶ

sŽŽƌǌŝĞŶ ǀĂŶ ĞǆƚƌĂ ƚŽĞŐĂŶŐĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ďŽǀĞŶŬĂŶƚ ǀĂŶ ŚĞƚ
ďĞŬŬĞŶ

sŝĂ ĚĞ ƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƩĞŶ ƐƚƌŽŽŵŽƉǁĂĂƌƚƐ ĞŶ ƐƚƌŽŽŵĂĨǁĂĂƌƚƐ
van het bouwwerk krijgt u toegang tot het verdeelkanaal. Via
die ingang kunt u een camera of een ontstoppingsveer voor
hydrocurage in het systeem brengen om het te controleren
en te onderhouden.
Voorzien van extra toegangen rond het bekken
Er kunnen extra toegangen worden voorzien via extra
ƚŽĞǌŝĐŚƚƉƵƩĞŶ͕ĚŝĞĂůůĞĞŶŐĞƐĐŚŝŬƚǌŝũŶǀŽŽƌŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶ
ƚŽĞǌŝĐŚƟŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘,ĞƚŝƐĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐŽŵŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌ
alle modules of een deel van de modules van het bekken in
vakken te verdelen.
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Er kunnen openingen in het bekken worden gemaakt, zodat
ĚĞ ŝŶƐƉĞĐƟĞ ĞŶ ĚĞ ŚǇĚƌŽĐƵƌĂŐĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ďŽǆͲďĞŬŬĞŶ
ŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ ,ŝĞƌǀŽŽƌ ŚŽĞŌ
slechts één opening per rij modules te worden voorzien.
Hiervoor moet u schijven met een diameter van 300 mm op
alle over elkaar geplaatste platen zagen en vervolgens een
aanpassingsmof met ND 300 op de bovenste plaat plaatsen.
WůĂĂƚƐ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĞĞŶ ǀĞƌŚŽŽŐďƵŝƐ ǀĞƌƟĐĂĂů͘ ;ǌŝĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ
ƐĐŚĞŵĂΖƐͿ
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INSPECTIE EN HYDROCURAGE

INSPECTIE EN HYDROCURAGE

7. Inspecteerbaarheid, inspectie en hydrocurage

Verhoogde buis ND 300

sĞƌŚŽŽŐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ

Doorboorde open plaat
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INSPECTIE EN HYDROCURAGE

KKD

KƉĞŶŝŶŐĞŶ

KKD

KƉĞŶŝŶŐĞŶ

tĞĂĚǀŝƐĞƌĞŶƵŽŵĚĞŽƉĞŶŝŶŐĞŶŝŶĨƵŶĐƟĞǀĂŶĚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞǀĂŶŚĞƚďŽƵǁǁĞƌŬŝŶƚĞĚĞůĞŶ͘
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Fiche voor de voordimensionering van een AZbox-bekken

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
AZbox: FICHE VOOR DE
VOORDIMENSIONERING VAN HET BEKKEN

ĂŶǀƌĂŐĞƌ
Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:
ŽƵǁŚĞĞƌ
Naam:
Adres:
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗
Telefoonnummer:
Mailadres:
hŝƚǀŽĞƌĚĞƌ
Naam:
Adres:
ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͗
Telefoonnummer:
Mailadres:
Aannemer
Naam:
ŽƵǁƉůĂĂƚƐ
Stad:
dŝƚĞů;ƐƚĂƟŽŶ͕ƐĐŚŽŽůͿ͗
Begindatum van de werken:
WƌŽũĞĐƞĂƐĞ͗

Technische gids uitgave 2014

පW^පWපKපy
29

© Nidaplast

Project 05/2014

HOOFDFUNCTIE VAN HET BEKKEN

Regeling
AZbox: FICHE VOOR DE VOORDIMENSIONERING VAN HET BEKKEN

;ďƵīĞƌďĞŬŬĞŶ͕
waterafvoersleuf,...)

Debiet bij het leegmaken: ...........ůͬƐ

KƉƐůĂŐ
(reserve bluswater,
besproeiing,...)

/ŶĮůƚƌĂƟĞ
(knoop, zinkput,...)

/ŶĮůƚƌĂƟĞĚĞďŝĞƚ ...........ůͬƐ

ĞƉĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚďŝŶŶĞŶƐƚƌŽŵĞŶĚĞĚĞďŝĞƚ
පďĞŬĞŶĚ͗.........ůͬƐ
පƚĞďĞƉĂůĞŶ͗ 












ŝĂŵĞƚĞƌĞŶŚĞůůŝŶŐƐŚŽĞŬǀĂŶĚĞůĞŝĚŝŶŐ͗.........................................
Kans op herhaling dat het net niet al het water kan verwerken:

පϭϬũĂĂƌ

පϱϬũĂĂƌ

පϮϬũĂĂƌ

පϭϬϬũĂĂƌ
KƉǀĂŶŐŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ͗
...............ŵϸ
Groene ruimten:
...............ŵϸ
Dak:
...............ŵϸ
Wegen:

ĞƉĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚůĞŬĚĞďŝĞƚ
ŝũƚĞƌƵŐǀŽĞƌŶĂĂƌŚĞƚŶĞƚ͗
ŝũŝŶĮůƚƌĂƟĞďĞŬŬĞŶ͗ 
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පďĞŬĞŶĚ͗.............. ůͬƐ
පŽŽƌĚƌŝŶŐďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞďŽĚĞŵ͗.............. ŵͬƐ
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DIMENSIONERING VAN HET BEKKEN

Dimensionering
Breedte:
Lengte:
Hoogte*:

................ m
................ m
................ m

Lengte

ƌĞĞĚƚĞ

hoogte

*: ϭůĂĂŐďŽǆ͗Ϭ͕ϲϲŵŚŽŽŐ
2 lagen AZbox: 1,27 m hoog
3 lagen AZbox: 1,88 m hoog

sŽŽƌǁĂĂƌĚĞǀŽŽƌĂĂŶĂĂƌĚŝŶŐ
Toepassing:





පŽŶĚĞƌŐƌŽĞŶĞƌƵŝŵƚĞ
පŽŶĚĞƌǁĞŐĞŶ;фϱϬW>ƉĞƌĚĂŐͿ

Hoogte voor aanaarding: ................ m
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