
Plaatsingsvoorschriften 

Hemelwateropvang  
 
 
 
Voorliggende plaatsingsvoorschriften zijn indicatief en 
ontslaan de aannemer niet van de taak de plaatsing van 

de ECO-tank hemelwaterput uit te voeren volgens de 
regels van de kunst en aan te passen aan de plaatselijke 

omstandigheden en de geldende wettelijke voorschriften. 
Het is aan te raden deze plaatsingsvoorschriften volledig 
door te nemen vooraleer aan de werken te beginnen. 

 
 
Algemene bepalingen 
 
Een ECO-tank hemelwaterput is geconcipieerd om 
ondergronds en buiten de gebouwen geplaatst te worden. 
 
Draag bij de plaatsing van een ECO-tank hemelwaterput 
zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Voorzie de 
nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en maak de 
werf ontoegankelijk voor onbevoegden. 
 
Plaats enkel dat type ECO-tank hemelwaterput dat geschikt is 
om te weerstaan aan de te verwachten belasting. 
 
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan een 
ECO-tank hemelwaterput. Het is verboden onderdelen te 
wijzigen, toe te voegen of te verwijderen zonder schriftelijk 
akkoord van de leverancier. 

 
 
Keuze van de locatie 
 
Verken het terrein, peil naar nutsleidingen en neem die 
informatie mee bij de keuze van de inplanting van een 
ECO-tank hemelwaterput. 
 
Kies een geschikte locatie zodat een ECO-tank hemelwater-put 

via de voldoende ruime toegangsopening ervan (minimale 

afmetingen: 60 x 60 cm), steeds goed toegankelijk is en 

bereikbaar voor inspectie, onderhoud en lediging. 
 
Kies een geschikte locatie zodat de ECO-tank 
hemelwaterput niet kan beschadigd worden bij eventuele 
latere werken. 
 
 
Transport en bouwplaatsvoorzieningen 
 
Een ECO-tank hemelwaterput wordt doorgaans 

rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in de uitgegraven 

bouwput geplaatst. Vandaar dat de weg zeer goed 

berijdbaar en toegankelijk (breedte ≥ 4 m en vrije hoogte ≥ 

4 m) moet zijn voor een vrachtwagen met kraan. De 
vrachtwagen moet met de achterzijde de uitgegraven 

bouwput kunnen naderen. De grond eromheen moet 

voldoende verhard zijn om het inzakken van de steunpoten 

van de vrachtwagen te verhinderen. 
 
Het transporteren van een ECO-tank hemelwaterput via een 

bouwkraan, een mobiele kraan of een heftruck is toegelaten. 

Het verplaatsen van een ECO-tank hemelwaterput met behulp 

van tractoren, bulldozers e.d. is verboden. Het zijdelings 

verschuiven van een ECO-tank hemelwaterput (bv. via de 

hijsankers) is eveneens verboden. 
 
Alle hefwerktuigen, kettingen, ... moeten gekeurd te zijn. De 

loskettingen (met voldoende draagvermogen) moeten 

voldoende lang zijn en in lengte volledig gelijk, waardoor ze 

kunnen opgehangen worden aan de daartoe op een ECO-

tank hemelwaterput voorziene hijshaken en gelijkmatig belast 

worden. Maak bij het verplaatsen van een ECO-tank 

hemelwaterput steeds gebruik van alle op een ECO-tank 

hemelwaterput voorziene hijshaken en controleer steeds of de 

voorziene hijslussen degelijk zijn vastgemaakt aan de hijshaken. 

Er mag niet gelast worden onder de hijslussen. 
 

Alle andere hijsvoorzieningen zijn verboden. 
 
Bij het verplaatsen van een ECO-tank hemelwaterput mag 
niemand zich in het werkgebied van de kraan begeven. 
Deze zone moet voldoende afgebakend worden, zodat de 
toegang wordt verhinderd voor onbevoegden. Het is ten 

allen tijde ten strengste verboden zich te begeven op of 
onder de hangende last. 
 
Bij tussentijdse stockage op de werf moet ECO-tank 
hemelwaterput geplaatst worden op een volledig vlakke 
ondergrond, vrij van keien, werfpuin e.d. 

 
 
Controle bij levering 
 
Controleer of de geleverde producten in overeenstemming 
zijn met de op de levering bon vermelde items. 
 
Controleer een ECO-tank hemelwaterput op 
beschadigingen. Een beschadigde ECO-tank 

hemelwaterput mag nooit geplaatst worden. Bij 
beschadiging moet een ECO-tank hemelwaterput hersteld 

of vervangen worden. Schade ontstaan tijdens het 
transport moet onmiddellijk aan de leverancier gemeld 
worden. 
 
Controleer of de geleverde ECO-tank hemelwaterput voldoet 

aan de te verwachten belasting. In standaard uitvoering is een 

ECO-tank hemelwaterput begaanbaar en bestand tegen een 

belasting van 50 tot 80 cm grond (afhankelijk van de 

grondsoort). Een ECO-tank hemelwaterput met verzwaarde 

bovenplaat (type BD) is bestand tegen een belasting van 2 m 

grond en kan, bij een minimale gronddekking van 30 cm, 

weerstaan aan verkeerslasten gegenereerd door 

vrachtwagens tot 200 kN. Een ECO-tank hemelwaterput met 

conische bovenplaat heeft een maximaal draagvermogen van 

200 kN/m2 waardoor aan een beperkte verkeersbelasting kan 

worden weerstaan. 

 
 
Uitgravingen en funderingen 
 
De grootte van de uitgraving wordt bepaald door de 
buiten-afmetingen van de ECO-tank hemelwaterput en het 
aantal ECO-tank hemelwaterputten dat wordt geplaatst. Er 
moet steeds een werkruimte van 50 cm rondom een 
hemelwater-put voorzien worden.  
 
De bouwdiepte wordt bepaald door de totale hoogte van 

de ECO-tank hemelwaterput, de gronddekking (standaard 
50 à 80 cm) en de dikte van de fundering (standaard 15 à 

20 cm). Een ECO-tank hemelwaterput moet steeds vorstvrij 
opgesteld worden, waardoor de gronddekking boven de 

bovenplaat minimaal 30 cm bedraagt. 
 
Gebruik steeds aangepaste graafmachines. 
 
Draag er zorg voor dat de wanden van de uitgraving 
steeds stabiel zijn (zowel tijdens als na het uitgraven). Wijs 
betrokkenen op het valgevaar dat er bestaat. 
 
De bodem van de bouwput moet droog zijn en vrij van 
keien, steentjes e.d. Hemelwater en grondwater moet 
steeds uit de bouwput gepompt worden. 
 
Bij een voldoende draagkrachtige ondergrond bestaat de 

fundering bij voorkeur uit een goed verdichte laag 

gestabiliseerd zand met een minimaal cementgehalte van 

150 kg/m3, met een dikte van 15 à 20 cm en met een 

minimale gemiddelde druksterkte van 4 MPa. Ideaal wordt 

de fundering uitgevoerd als een vlakke doorlopende 

betonvloer. De fundering strekt zich minimaal 30 cm langs 

alle zijden van de te plaatsen ECO-tank hemelwaterput uit. 

Bij een onvoldoende draagkrachtige ondergrond moet er 

advies worden ingewonnen bij een deskundig 

geotechnisch studiebureau. Dit advies moet gevolgd 

worden. 
 



Bij hoge grondwaterstanden, kan het noodzakelijk zijn de 
ECO-tank hemelwaterput te verankeren aan een 
betonvloer om opdrijvingsgevaar tegen te gaan. 

 

 
Plaatsing 
 
Een ECO-tank hemelwaterput moet ten allen tijde geplaatst 

worden op een volledig waterpas uitgevoerde fundering. 

Draag er zorg dat de fundering volledig vlak is en vrij van keien, 

werfpuin, e.d. Voorzie indien nodig een uitvullingslaag. 
 
Het plaatsen gebeurt zonder schokken en stoten en 

rechtstreeks vanaf de vrachtwagen of de tijdelijke stockage-

plaats. Waak erover dat bij de plaatsing van een ECO-tank 

hemelwaterput er zich niemand op of onder de last bevindt. 

Gebruik enkel de hefwerktuigen en hijsvoorzieningen zoals 

hierboven beschreven (zie Transport en 

bouwplaatsvoorzieningen). Zorg eveneens voor een stabiele 

opstelling van de hefwerktuigen en hijsvoorzieningen. 
 
Bij het overbruggen van het hoogteverschil tussen het 
(toekomstig) maaiveld en de bovenplaat van een ECO-
tank hemelwaterput moet er gebruik gemaakt worden van 
de schachtelementen (verhoogstukken). Het is niet 

toegestaan op een andere wijze een hoogteverschil te 
overbruggen. 
 
De verbindingen tussen de bovenplaat en het eerste 
schachtelement en tussen de schachtelementen onderling 
moeten perfect waterdicht uitgevoerd worden. Er mogen 
geen mortelresten in een ECO-tank hemelwaterput 
terechtkomen. 
 
Let erop dat de schachtelementen op een correcte manier 

op de toegangsopening naar de ECO-tank hemelwaterput 

worden geplaatst, zodat de ECO-tank hemelwaterput en 

alle onderdelen goed toegankelijk zijn voor inspectie, 

onderhoud en lediging. Voorzie voldoende ruime 
schachtelementen (minimale binnenafmetingen: 60 x 60 

cm) zodat een vlotte toegang tot de ECO-tank 

hemelwaterput gegarandeerd blijft. 
 
De waterdichtheid van de ECO-tank hemelwaterput is 
standaard gegarandeerd tot aan de bovenzijde van de 
ECO-tank (excl. mortellaag en bovenplaat). Zijn of worden 
er aansluitingen in de wand van de ECO-tank 
hemelwaterput voorzien, dan is de waterdichtheid 
gegarandeerd tot op de hoogte van de 
aansluitopeningen. Voor uitvoeringen waarbij het 
grondwaterniveau uitstijgt boven het niveau van de 
aansluitingen of de bovenzijde van de ECO-tank 
hemelwaterput (excl. mortellaag en bovenplaat), moet de 
ECO-tank zijn voorzien van een speciale behandeling. Deze 
waterdichtende bestrijking wordt in optie aangeboden.  
 
Indien een ECO-tank hemelwaterput op een hellend vlak of 

op het diepste punt van het terrein wordt ingeplant, 

moeten de nodige maatregelen genomen worden om te 

vermijden dat afstromend hemelwater via de schacht in de 
ECO-tank hemelwaterput terechtkomt. Het afsluiten van de 

toegangs-opening naar de ECO-tank hemelwaterput met 

het meegeleverde betonnen deksel geeft onvoldoende 

garantie op de waterdichting. 

 

 
Aansluitingen 
 
Voorzie een ECO-tank hemelwaterput steeds van twee 
aansluitingen: één om het van daken afstromend 
hemelwater op de hemelwaterput aan te sluiten en één 
om het teveel aan hemelwater – water dat niet in de 
hemelwaterput kan geborgen worden – af te voeren. 
 
De aansluitingen moeten steeds waterdicht en als flexibele 
verbindingen worden uitgevoerd. Dit om eventuele grond-
zettingen op te kunnen vangen. Hou er rekening mee dat 
elke aansluiting die je maakt een invloed kan hebben op 
het vooropgestelde opslagvolume. 
 
Gebruik alleen in de handel verkrijgbare hulpstukken voor 
het verbinden van leidingen uit verschillende materialen. 

 
Om het maken van een aansluiting te vereenvoudigen is 

de wand en/of de bovenplaat van een ECO-tank 

hemelwater-put standaard voorzien van één of twee 

uitsparingen (halve wand- of plaatdikte). Maak ter plekke 

van deze uitsparingen een opening in de wand of de 

bovenplaat en sluit de leiding op de opening aan. Doe dit 

op een waterdichte manier. Draag er zorg voor dat het 

vloeipeil van de uitgaande leiding (i.e. de afvoerleiding) 

steeds gelijk of onder het vloeipeil van de inkomende 

leiding (i.e. de aanvoerleiding) is gelegen. 
 
Indien tijdig aangevraagd kunnen er tijdens het 
productieproces de nodige aansluitopeningen met PVC-
mof in de wand van een ECO-tank hemelwaterput worden 
aangebracht. Eens op de werf, sluit je de aan- en 

afvoerleiding dan aan op de respectieve aansluitopening 
(gemarkeerd met "IN", dan wel "UIT"). 
 
Een aansluiting op een ECO-tank hemelwaterput kan ook 
via een meegeleverd schachtelement (al dan niet voorzien 
van twee aansluitopeningen met PVC-mof) en de 
toegangsopening tot de hemel-waterput gebeuren. 
 
Een ECO-tank hemelwaterput is geschikt voor de opvang 

en de opslag van het van daken afstromend hemelwater 

(met uitzondering van afstromend hemelwater van 

groendaken en rieten daken). Dit met het oog op het nuttig 
gebruik van het hemelwater (bv. voor toiletspoeling, voor 

wasmachines, om schoon te maken of voor het sproeien 

van de tuin). Een ECO-tank hemelwaterput kan eveneens 

worden ingezet als opslagreservoir voor bv. bluswater. 
 
Sluit enkel niet-verontreinigd hemelwater (en zeker geen 

afvalwater) op de inlaat van de ECO-tank hemelwaterput aan. 

Vermijd ook de instroom van sediment- en andere deeltjes. 
Voorzie hiertoe een geschikte voorfiltering. In functie van het 

beoogd gebruik van het in de ECO-tank hemelwaterput 
opgevangen en opgeslagen hemelwater is het raadzaam om 

naast een gepaste voorfiltering van het afstromend 

hemelwater, eveneens een nabehandeling te voorzien. 
 
Is een ECO-tank hemelwaterput uitgerust met een 
geïntegreerde fijnvuilfilter (dan is een ECO-tank 

hemelwaterput standaard voorzien van een in- en 
uitlaatopening met PVC-mof. Sluit in dat geval de aan- en 

afvoerleiding aan op de respectieve aansluitopening 
(gemarkeerd met "IN", dan wel "UIT"). 
 
Een WSP-fijnvuilfilter kan ook (fabrieksmatig) worden 

geïntegreerd in een schachtelement. Dit schachtelement is dan 

voorzien van een in- en uit-laatopening met PVC-mof. Sluit in 

dat geval de aan- en afvoerleiding aan op de respectieve 

aansluitopening (gemarkeerd met "IN", dan wel "UIT") in het 

schachtelement. 
 
Een vertraagde inlaat vermijdt ieder spoeleffect in de ECO-tank 

hemelwaterput en houdt het hemelwater schoon. De installatie 

ervan is dan ook sterk aanbevolen. Is een ECO-tank 

hemelwaterput uitgerust met een vertraagde inlaat, dan is 

deze standaard voorgemonteerd en is de ECO-tank 

hemelwaterput voorzien van een aansluitopening met PVC-

mof. Sluit in dat geval de aanvoerleiding aan op de daartoe 

voorziene aansluitopening (gemarkeerd met "IN"). Dit is niet het 

geval wanneer een WSP-fijnvuilfilter wordt gebruikt die is 

geïntegreerd in een schachtelement. Sluit in dat geval de 

vertraagde inlaat aan op de afvoer van de WSP-fijnvuilfilter 

naar de ECO-tank hemelwaterput en sluit de aanvoerleiding 

aan op de aansluitopening, gemarkeerd met "IN", van het 

schachtelement waarin de WSP-fijnvuilfilter is geïntegreerd. 
 
Draag er zorg voor dat het teveel aan hemelwater (bv. bij 
hevige of langdurige neerslag) steeds, via de afvoerleiding 
(i.e. de overloop), de ECO-tank hemelwaterput kan 
verlaten. Dit om wateroverlast en waterschade te 
voorkomen. 
 
Verifieer steeds bij de opdrachtgever of de rioolbeheerder 

waar de afvoer van de overloop van ECO-tank hemelwater-put 

op kan of moet worden aangesloten (bv. een infiltratie-

voorziening, een buffervoorziening met vertraagde afvoer, een 



oppervlaktewater, een kunstmatige afvoerweg voor 

hemelwater of de RWA-afvoerleiding naar de riolering in de 

straat). De afvoer mag niet worden aangesloten op de DWA-

afvoerleiding naar de (gescheiden) riolering in de straat omdat 

dit aanleiding kan geven tot een hydraulische overbelasting 

van het DWA-stelsel. 
 
Bij lozing in een infiltratievoorziening, een buffervoorziening 

met vertraagde afvoer, een oppervlaktewater, een 

kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of de openbare 

riolering, kan er gevaar zijn voor terugstroming. Plaats in dat 

geval een toezichtput met ingebouwde terugslagklep op 

de afvoerleiding van de ECO-tank hemelwaterput. Een 

alternatief hiervoor is de integratie van een overloopsifon 

met gecombineerde terugslagklep/ongedierteschot in de 

ECO-tank hemelwaterput. Naast terugstroming verhindert 

deze klep (dit schot) dat ongedierte vanuit het 

oppervlaktewater, een kunstmatige afvoerweg voor 

hemelwater of de riolering zijn weg vindt naar de ECO-tank 

hemelwaterput. De over-loopsifon vermijdt op zijn beurt 

geurhinder in de ECO-tank hemelwaterput (bv. bij 

aansluiting van de afvoer op een gemengde riolering). 
 
Is een ECO-tank hemelwaterput uitgerust met een 
geïntegreerde overloopsifon en/of een gecombineerde 

terugslag-klep/ongedierteschot, dan is een ECO-tank 
hemelwaterput standaard voorzien van een 
aansluitopening met PVC-mof. Sluit in dat geval de 
afvoerleiding aan op de daartoe voorziene 
aansluitopening (gemarkeerd met "UIT").  
 
Bij frequent en/of langdurig hoog peil in het ontvangende 
watersysteem, waardoor de afvoer gedurende langere tijd 
verhinderd wordt, zorgt de bijschakeling van een pomp dat 
het teveel aan water toch kan worden afgevoerd. 
 
Is een ECO-tank hemelwaterput uitgerust met een flexibel 

aanzuigsysteem, sluit de vlotter (met filter en terugslagklep) 

dan aan op de flexibele aanzuigleiding en leid de flexibele 

aanzuigleiding, via de toegangsopening van de ECO-tank 

hemelwaterput, de schacht, een opening in een schacht-

element (of via een andere aansluitopening), in een 

beschermbuis naar het (zelfaanzuigend) 

hemelwaterrecuperatiesysteem (droge opstelling). Werk bij 

voorkeur met één flexibele aanzuigleiding, doorlopend 

vanaan de vlotter (met fil-ter en terugslagklep) tot aan het 

(zelfaanzuigend) hemelwaterrecuperatiesysteem. Werk je 

toch met meerdere stukken leiding, gebruik dan een 

driedelige koppeling om de verschillende leidingen lucht- 

en waterdicht met elkaar te verbinden. 
 
Wordt er bij het hemelwaterrecuperatiesysteem gewerkt 

met een dompelpomp in de ECO-tank hemelwaterput 

(natte opstelling), leid de elektrische voedingskabel van de 

pomp en de flexibele persleiding, via de toegangsopening 

van de ECO-tank hemelwaterput, de schacht, een opening 

in een schachtelement (of via een andere aansluitopening) 
dan in een beschermbuis respectievelijk naar de elektrische 

voeding en het hemelwaterverdeelsysteem. 
 
Worden meerdere ECO-tank hemelwaterputten aan elkaar 

gekoppeld, dan gebeurt de onderlinge koppeling steeds 

onderaan een ECO-tank hemelwaterput. De producent 

voorziet hiertoe in voorkomend geval een aan-sluitopening met 

PVC-mof. In die aansluitopening is een aansluitleiding 

voorgemonteerd. Sluit (het mof-eind van) de ver-

bindingsleiding of het hulpstuk aan op de aansluitleiding (spie-

eind). Vermijd hierbij het gebruik van bochten en andere 

hulpstukken die een hoek van 90° maken opdat de verbin-

dingen tussen de ECO-tank hemelwaterputten steeds 

toegankelijk zouden zijn voor inspectie en reiniging. De 

diameter van de verbinding is doorgaans één standaardmaat 

groter dan de diameter van de aan- en afvoerleiding. 

 
 
Aanvullingen 
 
Alvorens aan te vullen, moeten de waterdichte 

mortelverbindingen volledig zijn uitgehard en wordt de 
waterdichtheid van de installatie en bijhorend leidingwerk 

gecontroleerd. Verwijder alle voorwerpen die niet in de 
bouwput of een ECO-tank hemelwaterput thuishoren zoals 

gereedschappen, cementresten e.a. 
 
De uitgegraven bouwput moet aangevuld worden volgens 

de regels van de kunst en met goede aanvulgrond. Er 

mogen in geen enkel geval stenen in zitten omdat anders 

de ECO-tank hemelwaterput kan beschadigd worden en 

de waterdichtheid niet langer kan gegarandeerd worden. 

Een ECO-tank voorzien van een verzwaarde bovenplaat 
(type BD) of een conische bovenplaat (type CON) wordt 

aangevuld met gestabiliseerd zand (minimaal 150 kg 

cement per m3). 
 
Aanvullen en verdichten gebeurt volgens de regels van de 

kunst. Dit houdt onder meer in dat de aanvulling en de 

verdichting laagsgewijs (in lagen van 30 cm) moeten 

gebeuren. Laat bij het aanvullen het aanvulmateriaal niet van 

op een hoogte op de bovenplaat van een ECO-tank 

hemelwater-put vallen, maar strijk het van nabij uit over het 

totale oppervlak. Besteed de nodige zorg en aandacht 

aan het terdege verdichten van de aanvulling. 
 
Het aanvullen moet gebeuren met de grootste zorg zodat er 

geen verontreinigingen in een ECO-tank hemelwaterput 

terechtkomen. Tijdens het aanvullen moet de toegangsopening 

of de schacht volledig afgedekt of afgesloten zijn. Het 

betonnen deksel dat zich bij levering op de toegangsopening 

bevindt kan hiervoor dienen, maar dit deksel moet beschouwd 

worden als een voorlopige afsluiting en is onvoldoende 

draagkrachtig (ook niet om te weerstaan aan 

voetgangersbelasting) om op welke wijze ook gebruikt te 

worden als blijvende afsluiting van een ECO-tank 

hemelwaterput. 
 
In standaard uitvoering is een ECO-tank hemelwaterput 

begaanbaar en bestand tegen een belasting van 50 tot 80 cm 

grond (afhankelijk van de grondsoort). Indien een ECO-tank 

hemelwaterput is voorzien van een verzwaarde bovenplaat 

(type BD), mag de gronddekking maximaal 2 m bedragen en 

kan, bij een minimale gronddekking van 30 cm, de ECO-tank 

hemelwaterput type BD weerstaan aan verkeerslasten 

gegenereerd door vrachtwagens tot 200 kN. Een ECO-tank 

hemelwaterput met conische bovenplaat heeft een maximaal 

draagvermogen van 200 kN/m2 waardoor aan een beperkte 

verkeersbelasting kan worden weerstaan. 
 
Zorg er steeds voor dat verkeerslasten niet via het deksel 

en/of de schacht worden afgeleid naar de bovenplaat van 

de ECO-tank hemelwaterput. Voertuigen zijn pas 

toegelaten bovenop een ECO-tank hemelwaterput type 

BD of type CON wanneer de gronddekking minimaal 30 cm 

bedraagt en de aanvulling en de verdichting volledig is 

uitgevoerd. Het gewicht van de voertuigen en daaruit 

resulterende belasting mag het draagvermogen van de 

ECO-tank hemel-waterput niet overschrijden. Hou ook 

rekening met andere lasten dan grond- en verkeerslasten. 

Win bij elke vorm van twijfel deskundig advies in. 
 
Vul de ECO-tank hemelwaterput nooit met water zolang de 
aanvulling en de verdichting ervan niet volledig is 
uitgevoerd. 

 

 
Exploitatie (gebruik, inspectie, onderhoud en ruiming) 
 
Een ECO-tank hemelwaterput behoeft nauwelijks of geen 

onderhoud. Toch is het aanbevolen de ECO-tank hemel-

waterput geregeld te inspecteren, zonodig te 

onderhouden en te reinigen, en hiervan een logboek bij te 

houden. Enkel wanneer een ECO-tank hemelwaterput op 

een correcte manier wordt gebruikt en wanneer de 

hemelwaterput tijdig geïnspecteerd, onderhouden en 

gereinigd wordt, kan een goede werking van de ECO-tank 

hemelwaterput gegarandeerd worden. Raadpleeg 

hiervoor de exploitatievoorschriften voor de ECO-tank 

hemelwaterput. 

 

 
 



Veiligheidsvoorschriften 
 
Om de veiligheid en de gezondheid van betrokken 

personeel te garanderen, moeten bij werken aan een ECO-
tank hemelwaterput, bv. inspectie, onderhoud (incl. 

herstelling en/of vervanging) en ruiming, de nodige 

veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De 

veiligheidsvoorschriften voor de ECO-tank hemelwaterput, 

kunnen hierbij als leidraad dienen. 

 
Opties  
 
 schachtelement (verhoogstuk) uit beton, met 

binnen-afmetingen 60 x 60 cm en wanddikte 7 cm
 

o hoogte 20 cm, gewicht 88 kg  
o hoogte 30 cm, gewicht 132 kg  
o hoogte 40 cm, gewicht 176 kg 

 

 gietijzeren deksel, buitenafmetingen 70 x 70 cm, 
in diverse klassen van verkeersbelasting



o klasse A15 (cf. NBN EN-124), gewicht 30 kg 
o klasse B125 (cf. NBN EN-124), gewicht 50,5 kg 

 

 aansluitopening met PVC-mof, diverse afmetingen


 uitwendige, waterdichtende bestrijking


 grof- en fijnvuilvoorfilter


 nafilter


 vertraagde inlaat


 vast aanzuigsysteem met filter, terugslagklep en 
vaste aanzuigleiding (1")



 flexibel aanzuigsysteem met vlotter, filter (0,23 of 1,2
mm) en terugslagklep 

 
 flexibele aanzuigleiding (1")


 automatisch hemelwaterrecuperatiesysteem


 ZENO buffer- en infiltratiekamer


 ECO Aguado buffer- en infiltratie-units


 ECO GSV opslag- en infiltratiekamer


 toezichtput met ingebouwde terugslagklep


 overloopsifon met ongedierteschot


 ontspanningsput 
 
 
 


