
Water…
een kostbaar goed

win aan water met 
prefabbeton.
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Beste architect, ontwerper  
of voorschrijver,

Water hergebruiken met behulp van prefabbeton levert alleen maar voordelen 
op. Daarom heeft FEBE0 voor u alle oplossingen voor wateropvang en -zuivering 
verzameld in deze handige brochure. 

De brochure is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel vindt u alles over 
regenwater: over de opslag, het hergebruik en de infiltratie. Het tweede deel gaat 
over het zuiveren van huishoudelijk en industrieel afvalwater.
Met deze brochure wil FEBEO u aanzetten om voor prefabbeton te kiezen.  
Als u na het lezen vragen heeft, staan we u graag te woord.  

• Over FEBE en FEBEO

FEBE is de federatie van de Belgische prefab
betonindustrie. 
De Belgische prefabbetonindustrie produceert een 
brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de 
bouw. Van eenvoudige, ongewapende producten zoals 
metselblokken en straatstenen tot grote structuurele
menten als brugliggers. 

Binnen FEBE, vertegenwoordigt FEBEO alle fabrikanten 
van prefabbetonproducten voor de opvang, buffering 
en zuivering van regen en oppervlaktewater.

FEBEO engageert zich voor een beter milieu, waarin 
zuiver water centraal staat.
FEBEO ijvert voor kwaliteitsnormen, certificatie en pro
motie van prefabbetonproducten.  
FEBEO bevordert de technische ontwikkeling in het 
kader van de Europese en Belgische waterhuishouding 
en rioleringssector.

• Over deze brochure

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld 
als informatie voor de gebruiker.

Deze brochure is met de uiterste zorgvuldigheid opge
steld. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informa
tie geheel juist, volledig en actueel is. 

Voor de correcte toepassing van de producten, beschre
ven in de brochure, moet u rekening houden met het 
wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften 
van de fabrikant, de lokale situatie en de gedetailleerde 
plannen van de ontwerper.

FEBE dankt al haar leden die aan deze brochure hebben 
meegewerkt.
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REGENWATER

met zo’n 200 regendagen per jaar, regent het veel  en vaak  

in belgië. in cijfers is dat gemiddeld 780 liter per m² per jaar.  

Daar kunt u beslist uw voordeel meedoen. 

•  Regenwater opvangen en  
her  ge bruiken.   
De voordelen op een rijtje. 

Er zijn redenen genoeg om regenwater te hergebruiken:

  ˜ Regenwater is gratis.

  ˜  De prijs van leidingwater blijft alsmaar stijgen. Hoe 
meer leidingwater u hergebruikt, hoe beter voor uw 
portefeuille. 

  ˜  Door het gebruik van eenvoudige onderdelen met 
een lange levensduur, betaalt de installatie zichzelf 
terug.

  ˜  Regenwater is een kostbare bron. U kan het net zo 
goed gebruiken voor uw gazon, de wasbeurt van uw 
auto, het doorspoelen van uw toilet, de schoonmaak 
… 

  ˜  Regenwater is zachter dan leidingwater, omdat het 
minder kalk bevat. Als u met regenwater poetst, 
hoeft u minder schoonmaakmiddelen te gebruiken. 
En dat scheelt in de rekening.

  ˜  Regenwater gebruiken is een duurzame keuze. Want 
minder kalk is beter voor uw leidingen en toestellen. 
Zonder kalkaanslag gaan ze veel langer mee. Dat is 
beter voor uw budget en beter voor het milieu. 

  ˜  U neemt uw verantwoordelijkheid voor uw kinderen 
en of volgende generaties.

drank & voedsel

onderhoud & varia

was

WC

lichaamshygiëne

afwas

7% 36% 31% 12% 9% 5%

Conclusie 
Regenwater is een 
perfect alternatief 
voor meer dan helft 
van ons dagelijks 
watergebruik. 

  Per persoon gebruiken we gemiddeld 106 liter drinkwater per dag.  [BROn: BlAUWBOEk – BElgAqUA]
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•  De voordelen van prefabbeton

Een opvangsysteem in prefabbeton is een slimme 
keuze!

  ˜  Prefabbeton heeft een neutraliserende werking op 
regenwater. In prefabbeton vinden we kalk en mag
nesiumoxide terug. Deze twee stoffen neutraliseren 
de natuurlijke zuurtegraad van regenwater.

  ˜  Bekuipingen in prefabbeton zijn minder gevoelig 
voor een hoge grondwaterstand omdat ze opwaart
se en zijdelingse waterdruk weerstaan.

  ˜  Door het eigen gewicht drijven ze minder gemakke
lijk op.

  ˜  Bekuipingen in prefabbeton kunnen een grote bo
venlast dragen.

  ˜  Bekuipingen in prefabbeton kennen een lange le
vensduur, ze gaan lang mee. 

  ˜  De plaatsing is eenvoudig en vraagt weinig extra 
voorzorgsmaatregelen.

Wanneer u voor een bekuiping in prefabbeton kiest, 
kiest u ook voor een milieuvriendelijk materiaal. On
derzoek toonde aan dat cementgebonden materialen, 
op het vlak van uitloging van zware metalen, volkomen 
ongevaarlijk voor het milieu zijn.

Als we de levenscyclus van prefabbeton bekijken, pres
teert het materiaal bijzonder goed. Prefabbeton heeft 
zijn milieuvriendelijkheid al meermaals bewezen.
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Opslag & herbruik

• Regenwaterput

Een regenwaterput bestaat uit machinaal getrild beton 
of zelfverdichtend beton. De vorm van de put is rond 
of rechthoekig. In de bovenplaat wordt een vierkant 
mangat met betonnen deksel voorzien. De afmetingen 
van het mangat variëren van fabrikant tot fabrikant.

De bovenplaat van de put biedt weerstand aan een 
statische druk van 16 kn/m2, te vergelijken met max. 
80    cm aarde. Bij afwijkende belastingen is een gewa
pende betonplaat nodig, waarvan de dikte en wapening 
berekend wordt door een bevoegd ingenieur.

                                        

De capaciteit van de put wordt bepaald op basis van 
1000l per 20m² horizontaal geprojecteerd dakopper
vlak. [ZIE TABEl HIERnAAsT]

Overzicht van de minimumcapaciteiten voor uw regen-
waterput volgens de Code van Goede Praktijk.

 NUTTIGE TANKINHOUD HORIZONTAAL DAKOPPERVLAK
 3000 l 50 tot 60 m²
 4000 l 61 tot 80 m²
 5000 l 81 tot 100 m²
 6000 l 102 tot 120 m²
 7000 l 121 tot 140 m²
 8000 l 141 tot 160 m²
 9000 l 161 tot 180 m²
 10 000 l 181 tot 200 m²
 5000 l / 100m²  >200 m²

De werking van een regenwaterput
De regen die op het dak valt, komt via de dakgoot en 
afvoer in de regenwaterput terecht. 
Dankzij de voorfilter komen er geen bladeren en ander 
organisch materiaal in de regenwaterput terecht.
Elke regenwaterput is voorzien op overstromingen 
én op overbruggingen van droge periodes, dankzij  
bijvulsets.
Een pomp, met een vlotter in de put, stuurt het regen
water via de leidingen naar alle aftappunten.

Regenwaterput in machinaal  getril beton.    

Regenwaterput in zelfverdichtend beton. 
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Waarom een regenwaterput in prefabbeton?  

  ˜  Omdat microorganismen zich vastzetten op 
de wanden van de tank. Zo wordt organische 
materie afgebroken en het water al gedeelte
lijk gezuiverd.

  ˜  Het natuurlijk zuurgehalte van het regenwater 
wordt geneutraliseerd.

  ˜  Prefabbeton laat geen schadelijke stoffen los 
in het water. 

 
Regenwaterput met geïntegreerde filter

De geïntegreerde filter houdt bladeren en andere orga
nische materie van het dak tegen, wat de kwaliteit van 
het opgevangen water garandeert. 
Een volledig onderhoud is niet meer nodig. Enkel de 
uitneembare filter moet regelmatig gereinigd worden. 

Regenwaterput met vertraagde afvoer

Voor een hoge grondwaterstand of een ondergrond die 
weinig of geen water doorlaat, is er de regenwaterput 
met vertraagde afvoer. 
Dit type regenwaterput zorgt voor een lozing van een 
beperkt debiet. 

• Bufferbekken

Verzamel of bufferbekkens zijn een efficiënte oplos
sing in twee gevallen: wanneer regenwater gebufferd 
moet worden voor het vertraagd wordt afgevoerd, of 
wanneer grote volumes regenwater in het productie
proces gebruikt worden.

Gekoppelde regenwaterputten

Rechthoekig bufferbekken
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Infiltratie

Tijdens stortregens kan de klassieke riolering de grote hoeveelheid regenwater 
vaak niet op tijd afvoeren. Met als gevolg, dat gemeenten steeds vaker met 
wateroverlast kampen. Bovendien is het voor waterzuiveringsinstallaties veel 
moeilijker om afvalwater- dat sterk verdund is met regenwater- effectief te 
zuiveren. 

Ook regenwater, dat afgevoerd wordt via verharde op
pervlakten en gemengde rioleringen, kan niet meer in
filtreren in de ondergrond. Met alle gevolgen van dien: 
een verlaging van de grondwaterstand, een verdroging 
van het milieu, minder grondwater voor de drinkwater
productie...

•  De werking van infiltratie   -
producten

Wanneer rechtstreekse infiltratie in de ondergrond niet 
mogelijk is, kiest u voor een ondergrondse infiltratie
put. Het verzamelde water wordt vertraagd afgegeven 
aan de ondergrond, via hun bodem of waterdoorlaten
de wanden. Zo kan het opgevangen water toch in de on
dergrond sijpelen. 
De waterdoorlatendheid van de ondergrond en de stand 
van het grondwater zijn bepalend voor het toepassen 

van infiltratieproducten. Voor een goede werking van de 
infiltratieputten, moet het grondwater op minstens 1 m 
onder de bodem van de put staan. De diepte van de put 
is dus in functie van het grondwater. 
De waterdoorlatendheid wordt bepaald door zijn  
kwaarde: de snelheid waarmee water door een laag sij
pelt, uitgedrukt in m/dag. Deze waarde is van belang bij 
het bepalen van de ledigingstijd van de buis. De kwaar
de van de bodem moet tenminste 1,5 m/dag bedra
gen. Bij kleinere kwaardes dienen de putten omhuld te 
worden met grof zand of grind.

Enkele voorbeelden van k-waardes:

 GRONDSOORT OMSCHRIJVING K-WAARDE

 zand grof 2 à 10 m/dag
 zand gemiddeld fijn 1 à 5 m/dag
 zand kleihoudend (leem) 1 m/dag
 zand fijn 0,2 à 0,5 m/dag
 klei niet gedroogd 105 m/dag

Schematisch overzicht van infiltratie
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•   Poreuze of  
geperforeerde put 

Deze put laat het opgevangen water 
in de ondergrond door de perfora
ties in de wand of poreuze wanden. 
Deze put is beschikbaar met een 
gesloten of poreuze bodem, in ver
schillende diameters en specifiek 
buffervolume. In de bovenplaat is 
een mangat met betonnen deksel. 
De afmetingen van het mangat zijn 
afhankelijk van de tankinhoud.

•  Geperforeerde 
opzetstukken

Afhankelijk van de situatie, kan de 
infiltratieput op maat worden ge
maakt : met geperforeerde schach
telementen of opzetstukken, met 
een open of gesloten bodem.

• Infiltratieblokken

Het infiltratieblok, in lichtgewicht 
prefabbeton, is voorzien van ope
ningen zodat het opgevangen water 
kan infiltreren.
Het infiltratieblok is volledig om
wik keld door een geotextiel zodat 
er geen fijne gronddeeltjes in
dringen.
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stopcontact 220  V

Hoge uitlaat naar 
riolering, drainage of 
oppervlaktewater

systeem voor alle waters met 
cravitaire werking

Fundering

Hoge inlaat
110  Ø

?????

AFVALWATER
Huishoudelijk afvalwater

Normaal gezien is een huis aangesloten op de riolering. Bij een gescheiden 
riolering is het aangewezen om een septische put te plaatsen. Die houdt de 
zwevende deeltjes uit het afvalwater tegen en zorgt ervoor dat de rioolbuizen 
niet dichtslibben.

Wanneer een aansluiting op de riolering niet mogelijk 
is, bestaan er twee mogelijkheden om het afvalwater 
te zuiveren: een individuele behandeling van afval
water (IBA) of een kleinschalige waterzuiveringsinstal
latie (kWZI).

•  De voordelen van een bekuiping in 
prefabbeton

  ˜ Prefabbeton neutraliseert het afvalwater. 

  ˜  Prefabbeton kan een zeer grote bovenlast dragen, 
waardoor de plaatsing onder bv. een oprit geen pro
bleem is.

  ˜  Prefabbeton weerstaat aan de opwaartse en zijde
lingse druk, waardoor de put niet gevoelig is voor een 
hoge grondwaterstand. 

  ˜  Dankzij het hoog eigengewicht van beton gaan pre
fabbetonnen bekuipingen minder snel opdrijven.

  ˜  De plaatsing van bekuiping in prefabbeton is een
voudig en vraagt weinig extra voorzorgsmaatregelen.
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• Septische put

De septische put is bestemd voor een anaerobe biolo
gische zuivering van huishoudelijk afvalwater, waarbij 
vaste stoffen door bezinking of als drijflaag worden af
gezonderd. De opbouw van de septische put kan varië
ren van 1 of 3 compartimenten. 

De bezinkbare deeltjes worden door de zwaartekracht 
gescheiden. Een deel van de bezonken deeltjes wordt 
verteerd en de vloeistof wordt in het rioleringsstelsel of 
een waterzuiveringsinstallatie geloosd.

Een septische put is ook geschikt als voorbehandeling 
voor een rietveld of cocosbed. 

De capaciteit van de septische put wordt bepaald vol
gens het aantal het inwoners (I.E.) van het gebouw 
waarop die aangesloten is. 

• IBA en KWZI

Een IBA, of individuele behandelingsinstallatie van 
afvalwater, zuivert grijs en zwart afvalwater van 1 tot 
50 I.E. Een kWZI, of kleinschalige waterzuiverings
installatie, zuivert grijs en zwart afvalwater van 20 I.E.  
tot 2000 I.E.

De zuivering van het afvalwater bestaat uit drie fases: 
de voorbezinking, de zuivering van het water en de na
zuivering.

In de 1e fase gebeurt de voorbezinking of anaerobe 
fase. Die kan plaatsvinden in een afzonderlijke sep
tische put of maakt deel uit van het systeem. In deze 
fase gebeurt de scheiding onder invloed van de zwaar
tekracht. De zwaardere delen zinken en de lichtere 
delen zweven tot onder het wateroppervlak. Eventueel 
kan dit voorafgegaan worden door een vet of zetmeel
afscheider. 

Tijdens de 2e fase, de zuivering of aerobe fase, verwer
ken de aerobe bacteriën de aanwezige vuilvracht. Een 
compressor injecteer zuurstof in de bioreactor.

In de 3e fase wordt het behandelde water nagezuiverd 
en de resterende zwevende stoffen verwijderd.
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Industrieel afvalwater

•  Olie- en benzineafscheider en 
koolwaterstof afscheider

koolwaterstoffen of lichte stoffen, zoals olie en  
benzine, mogen niet in de riolering terechtkomen 
omdat de openbare waterzuiveringsinstallaties deze 
stoffen niet goed kunnen zuiveren. 
Daarom is het bij lozing in de riolering verplicht een 
olie en benzineafscheider te plaatsen. Bij lozing in 
oppervlaktewater is het verplicht een koolwaterstof
afscheider te plaatsen. 

De afscheiding gebeurt onder invloed van de zwaarte
kracht.
De olie en benzine afscheider is nodig bij afvalwater 
afkomstig van het reinigen van auto’s, parkings, gara
ges of andere oppervlaktes bevuild door olie. 
Bij een koolwaterstofafscheider moet er een (geïnte
greerde) slibvangput geplaatst worden.

• Zetmeelafscheider

Ook zetmeelhoudend afvalwater mag niet rechtstreeks 
in de riolering worden geloosd. Wanneer peulvruchten, 
granen of aardappels worden verwerkt, komt er zet
meel in het afvalwater. Tijdens het schillen wordt er ge
spoeld met water. Zonder afscheider zet het zetmeel in 
het spoelwater zich af tegen de wanden van de afvoer
leidingen. Met verstoppingen als gevolg. 
Het zetmeelhoudend afvalwater stroomt via een lo
zingspunt in de afscheider en wordt daar afgeremd. 
Zetmeelhoudend water schuimt zeer sterk. Een sproei
installatie, die het schuim neerslaat, bevordert het af
scheidingsproces. 
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• Vetafscheider

Een vetafscheider voorkomt dierlijke en plantaardige 
vetten en oliën in de riolering. 

De afscheiding werkt volgens het principe van de zwaar
tekracht, door het verschil in dichtheid tussen water en 
vet. De zware bestanddelen zinken naar de bodem van 
de afscheider en de lichte bestanddelen, zoals vet en 
olie drijven boven, naar de afscheidingsruimte. Dan 
wordt het van vet en slib ontdane afvalwater afgevoerd 
naar de riolering. 
Omdat de vet en sliblaag aandikken, moet de vetaf
scheider regelmatig gereinigd worden. 

• Slibvangput

slibvangputten verwijderen bezinkbare delen uit het 
afvalwater.
slibvangputten kunnen voor een olie en benzine of 
vetafscheider geplaatst worden.
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 De voorschriften en normen die Europa en België hebben uitgevaardigd,  
kunnen strikt worden nageleefd.
De Belgische normen zijn een nationale aanvulling op de Europese normen.
De toepassing van de Belgische normen garandeert een hogere kwaliteit.

Twee keurmerken

Het BENOR-merk is een kwaliteitsmerk gesteund op 
productcertificatie. Het geeft aan dat een prefabbe
tonproduct in overeenstemming is met een Belgische 
norm (nBn) of met typevoorschriften (PTV), ook techni
sche voorschriften genoemd.
De BEnORcertificatie is de enige waarborg op de over
eenkomstigheid van alle technische specificaties. Door 
permanente controles en statistische interpretatie van 
de controleresultaten staat het BEnORmerk borg voor 
een betrouwbaarheidsniveau, dat geen enkele afzon
derlijke keuring kan evenaren. 

De CEmarkering is op veel producten terug te vinden. 
Het geeft aan dat een product voldoet aan de com
munautaire verplichtingen die aan de fabrikant zijn  
opgelegd. 
De markering moet aangebracht zijn, voordat een pro
duct in de Europese handel komt. 
De CE-markering is geen kwaliteitskenmerk. Met de 
CEmarkeringen geeft de fabrikant aan dat hij voor het 
betreffende product een verklaring van overeenstem
ming heeft opgesteld. In deze verklaring is de fabrikant 
of importeur verplicht aan te geven dat het product vol
doet aan het geharmoniseerde deel van alle van toe
passing zijnde Europese richtlijnen. 
Daarnaast is de fabrikant of importeur verplicht zich 
aansprakelijk te stellen voor zijn product.
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Overzicht normen bekuipingsproducten in prefabbeton

PRODUCTOMSCHRIJVING EUROPESE NORM BELGISCHE NORM TECHNISCH  
VOORSCHRIFT

TOEPASSINGS- 
REGLEMENT BENOR

geprefabriceerde bekuipingen 
van prefabbeton voor septische 
tanks, zuiveringsinstallaties van 

huishoudelijk afvalwater en regen
waterputten.

  PTV 114
Uitgave 2  2010

TR 114
Uitgave 2  2010

Afscheiders en slibvangputten 
voor lichte vloeistoffen – Deel 1: 
Ontwerp, eisen en beproeving, 
merken en kwaliteitscontrole.

nBn En 8581
Uitgave 1  2002

nBn En 8581/A1
Uitgave 1  2004

  

Afscheiders en slibvangputten 
voor lichte vloeistoffen – Deel 2: 

Bepaling van nominale afme
ting, installatie, functionering en 

onderhoud.

nBn En 8582
Uitgave 1 – 2003

  

Vetafscheiders en slibvangput
ten – Deel 1: Ontwerp, eisen en 

beproeving, merken en kwaliteits
controle.

nBn En 1825 – 1
Uitgave 1 – 2004
nBn En 1825/AC
Uitgave 1 – 2006

  

Vetafscheiders en slibvangputten 
– Deel 2: Bepaling van nominale 

afmeting, installatie, functionering 
en onderhoud.

nBn En 1825 – 2
Uitgave 1 – 2002

  

kleine afvalwaterzuiveringsinstal
laties tot 50 IE – Deel 1: geprefa

briceerde septische tanks.

nBn En 125661
Uitgave 1 – 2000

nBn En 125661/A1
Uitgave 1  2003

  

kleine afvalwaterzuiveringsinstal
laties tot 50 IE – Deel 3: Vooraf 

en/of ter plaatse geassembleerde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties 
voor huishoudelijk afvalwater.

nBn En 125663
Uitgave 1  2005

nBn En 125663/A1
Uitgave 1 – 2009

  

kleine afvalwaterzuiveringsinstal
laties tot 50 IE – Deel 4: Ter plaatse 
geassembleerde septic tanks van 

geprefabriceerde onderdelen.

nBn En 125664
Uitgave 1  2007

  

kleine afvalwaterzuiveringsinstal
laties tot 50 IE – Deel 5: Voorbe

handeling effluent van infiltratie
systemen.

CEn/TR 125665
Uitgave TR  2008

  

kleine afvalwaterzuiveringsinstal
laties tot 50 IE – Deel 6: gepre
fabriceerde elementen voor de 

behandeling van het effluent van 
septische tanks.

prEn 125666   
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Meer informatie 
Prefabbeton DE CLERCQ
www.declercqprefabbeton.be
steenkaai 111, 8000 Brugge
T 050 31 73 61  •  F 050 31 73 65

ECO Prefabbeton WATER TECHNOLOGIES
www.ecoprefabbeton.be
Hasseltsesteenweg 119, 3800 sintTruiden 
T 011 68 00 92  •  F 011 68 39 32 

ELOY PREFAB
www.eloy.be
Rue des spinettes 13, 4140 sprimont
T 04 382 34 44  •  F 04 382 33 03

STRADUS AQUA 
www.stradus.be
Transportlaan 1, 3600 genk
T 089 30 33 57  •  F 089 30 34 55

MAX PELS Prefabbeton
www.maxpels.com
steenweg 109, 3570 Alken
T 011 31 37 33  •  F 011 31 30 37

OLIVIER Prefabbeton
www.olivier.be
schaapbruggestraat 26, 8800 Rumbeke
T  051 260 666  •  F 

REMACLE Prefabbeton 
www.remacle.be 
Rue sous la Ville 8, 5150 Floriffoux 
T  081 44 88 88  •  F 081 44 88 99

TUBOBEL N.V.
www.tubobel.be
Albertkade 4, Ravenshout, 4450, 3980 Tessenderlo
T  013 67 07 10  •  F 013 67 07 11
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