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TRANSPORTEREN

REINIGEN

Regenwater is onze competentie

Regenwater valt op wegen, pleinen, 
daken, luchthavens, stadions en veel 
andere verharde oppervlakken. Overal 
waar dat niet op een natuurlijke wijze 
gereinigd, opgevangen en afgevoerd kan 
worden, beginnen onze taken: het 
nabootsen van de natuurlijke water-
kringloop op plaatsen waar deze werd 
onderbroken, en zorgen voor een zowel 

economisch als ecologisch doelmatige 
terugvoer naar de natuur.

Wij zijn al meer dan 30 jaar werkzaam 
in het regenwaterbeheer en op het 
gebied van de afwate-ring in 
woonwijken en van verkeerswegen. 
Tegenwoordig weten we dat elke taak 
die verband houdt met regenwater, 
geïntegreerd systeemdenken vergt. 

Onze oplossingen onderscheiden zich 
door: 

n 100 % betrouwbaarheid van alle 
gebruikte onderdelen op fysiek, func-
tioneel en systematisch niveau,

n 100 % compatibiliteit van alle onder-
delen en systemen in de functie-
reeks,

n lange levensduur en zeer onder-
houdsvriendelijk in alle functies.

4 taken – 1 oplossing
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OPSLAAN

AFVOEREN

Wij werken op basis van full service, 
d.w.z. indien nodig kunnen wij alle sys-
teem-componenten leveren en alle stap-
pen uitvoeren die voor en na de installatie 
moeten plaatsvinden. 

Daardoor wordt enerzijds een hoge effi-
ciëntie bereikt bij de realisatie van het 
gehele project en anderzijds een econo-
misch onderhoud van de systemen 
gewaarborgd. Daarbij staat de betrouw-
baarheid van de investering van onze 
klanten centraal.

In de praktijk voldoen onze afwaterings-
systemen altijd aan de vier fundamente-
le taken bij de omgang met regenwater:

n transporteren
n reinigen
n opslaan
n afvoeren 

Afhankelijk van de specifieke randvoor-
waarden van een project combineren wij 
daarbij onze op elkaar afgestemde pro-
ductcomponenten tot een complete instal-
latie. Daarmee bieden wij een 
geïntegreerde systeemoplossing voor uw 
afwateringstaak. De naleving van alle 
publiekrechtelijke eisen in overeenstem-
ming met de behoeften van de exploitant 
staan daarbij centraal. Tenslotte wordt 
daarmee de natuurlijke waterkringloop 
weer hersteld. 



Rigofill® inspect systeem

Rigofill® inspect Rigofill® inspect-B

SLW 60 / HGV 60 SLW 30 / HGV 30

Belangrijk 

Hierna wordt het Rigofill systeem als voorbeeld 
toegelicht aan de hand van het groene krat.  
Alle eigenschappen en voordelen gelden ook voor 
het Rigofill inspect-B systeem. De systemen zijn 
geoptimaliseerd voor verschillende inbouwsituaties.

Verklaringen die met dit symbool zijn gemarkeerd, 
gelden zowel voor Rigofill inspect als voor Rigofill 
inspect-B.

Let hierna op dit symbool:

Het Rigofill® inspect systeem
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Basiselement voor ondergrondse waterreservoirs

Rigofill inspect bestaat uit onder-
gronds in te bouwen kunststof reser-
voirs (infiltratiekratten), waarin water 
wordt opgevangen en opgeslagen. 
Infiltratiesystemen vangen het regen-
water tijdelijk op en geven het weer 
vertraagd af. Naast de infiltratie in 
wadi's en buisinfiltratiesystemen en 
in de vroeger gangbare grindkoffers 
worden tegenwoordig in toenemende 
mate krattensystemen geïnstalleerd. 
De opslagruimte van het infiltratie-
systeem wordt hierbij gevormd uit 
een groot aantal Rigofill inspect-krat-

ten, die driedimensionaal kunnen 
worden gecombineerd tot willekeurig 
grote installaties. Het voordeel van 
deze methode is, dat het aandeel hol-
le ruimte bij deze infiltratie-installatie 
tot wel 3 x groter is dan bij een grind-
koffer en er daardoor ruimte wordt 
bespaard en minder grond hoeft te 
worden uitgegraven. Rigofill inspect 
is een modulair systeem dat zich on-
derscheidt door een hoge flexibiliteit, 
snelle installatie en gebruiksvriende-
lijkheid.

Regenwater opslaan met krattensystemen
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Toepassing – Infiltreren

Regenwater laten infiltreren en aan de natuur teruggeven

Grote hoeveelheden regenwater kunnen 
de capaciteit van zuiveringsinstallaties 
verminderen. Daarom is het in meer dan 
één opzicht gunstig om schoon regen-
water indien mogelijk lokaal te laten 
wegvloeien.

Een continu oprukkende bebouwing en 
de toename aan verharde oppervlakken 
verhinderen de natuurlijke infiltratie van 
regenwater. Om dit toch weer naar de 
natuurlijke waterhuishouding terug te 
voeren, wordt gebruik gemaakt van 
ondergrondse infiltratiesystemen.

Behalve de infiltratie via buisinfiltratie-
systemen worden steeds vaker krat-

tensystemen geïnstalleerd. Het voordeel 
van deze methode is, dat de opvangca-
paciteit van de infiltratie-installatie 
wordt vergroot en dat in tegenstelling 
tot grindkoffers ruimte wordt bespaard 
en er minder grond hoeft te worden uit-
gegraven.

Het regenwater wordt daardoor weer 
naar de natuurlijke waterkringloop 
teruggeleid en kan bijdragen aan de her-
nieuwde vorming van grondwater. Aan 
infiltratiesystemen worden zeer hoge 
eisen gesteld. Derhalve zijn ze een 
belangrijk onderdeel van de stedelijke 
waterhuishouding geworden.

Krattensystemen vergroten de onder-
grondse opslagruimte aanzienlijk. Ook 
onder lastige ruimtelijke omstandighe-
den kunnen zo efficiënte infiltratiesyste-
men worden geplaatst.

Met name bij het bouwen in binnenste-
den worden geen extra oppervlakken 
verkwist. Zo wordt kostbare bouwgrond 
gespaard.

Legenda

1   Rigofill inspect infiltratiekrat

2   RigoFlor infiltratiedoek

3   QuadroControl inspectieput

1

2
3

3

3
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Toepassing – Opvang

Regenwater tegenhouden in plaats van overstromen

Wanneer de omstandigheden van de 
ondergrond ongunstig zijn voor infiltra-
tie, moet worden gestreefd naar opvang 
van de neerslag en een begrensde en 
vertraagde afvoer. Overbelastingen van 
rioleringsstelsels, rioolwaterzuiverings-
installaties en waterlopen kunnen zo 
voorkomen of beteugeld worden.

Retentiereservoirs vertragen het weg-
stromen van regenwater. Ze bestaan uit 
een afgedicht reservoir, een toevoer en 
een debietbegrenzer. 

Het opgevangen hemelwater verspreidt 
zich gelijkmatig in het infiltratiekrat, 
wordt tijdelijk opgevangen en vervol-

gens via debietbegrenzers gecontro-
leerd afgevoerd. Wanneer infiltratie 
moet worden vermeden of een ongewil-
de afvoer van binnendringend grond- of 
hangwater moet worden verhinderd 
(bijv. bij gecontamineerde grond), is 
afdichting van het retentie-infiltratiekrat 
noodzakelijk.

Krattensystemen vormen op grond van 
hun extreem korte bouwfase een voor-
delig alternatief voor gebruikelijke 
opvangvoorzieningen zoals bijv. water-
bekkens of ondergrondse betonnen 
reservoirs. 

Legenda

1   Rigofill inspect infiltratiekrat

2   RigoFlor infiltratiedoek

3   Waterdicht folie

4   QuadroControl inspectieput

5    QuadroLimit inspectieput met 
ingebouwd wervelventiel

5

4

4

1

2

2
3
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Toepassing – Gebruik / bluswatervoorziening

Regenwater gebruiken en drinkwater besparen

Water – en met name drinkwater – is 
een kostbaar goed, waarmee verant-
woordelijk en zuinig dient te worden 
omgegaan. Daarom kan het zinvol zijn 
om neerslag die beschikbaar komt niet 
ongebruikt te laten wegvloeien of af te 
voeren naar de riolering, maar die op te 
vangen, op te slaan en overal te gebrui-
ken waar niet per se drinkwaterkwaliteit 
vereist is. 

Hiervan zijn veel voorbeelden: besproei-
ing van openbaar groen, autowasbeurt, 
toilet doorspoelen, enz. Het water wordt 
naar een afgedicht krattensysteem 
geleid en kan via aftapvoorzieningen 
voor de desbetreffende toepassing wor-

den gebruikt. Het gebruik van het modu-
lesysteem Rigofill inspect maakt het 
mogelijk een oplossing te vinden die 
past bij de specifieke omstandigheden 
– ook onder zeer moeilijke condities,
zoals weinig ruimte, ontbrekende vrij-
heid om te bouwen, geringe overdek-
king, hoge grondwaterstand, enz.

Gebruiksinstallaties stellen gebruikswa-
ter beschikbaar voor de meest uiteenlo-
pende toepassingen. Ze bestaan uit een 
afgedicht reservoir, een toevoerbuis met 
voorgeschakelde regenwaterbehande-
lingsinstallatie, een pompschacht en 
een installatiebesturing.

Bij het gebruik van Rigofill inspect en 
Rigofill inspect-B als bluswatervoorzie-
ning wordt eveneens water bespaard, 
omdat de installatie in gevulde toestand 
kan worden gecontroleerd en niet zoals 
bij gangbare betonnen reservoirs, hoeft 
te worden leeggepompt.

1

2

2
3

4
4

4

Legenda

1   Rigofill inspect infiltratiekrat

2   RigoFlor infiltratiedoek

3   Waterdicht folie

4   QuadroControl inspectieput

5   Aftapput (op locatie)

5
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Modulaire constructie maakt individuele 
installatiegeometrieën mogelijk

Rigofill-krattensystemen kunnen zowel 
in de lengte als in de breedte nagenoeg 
willekeurig worden gepland. De vierkan-
te rastermaat van 800 mm maakt een 
goede aanpassing aan bijna elke situatie 
mogelijk. 
Met het hoogteraster van 660 mm (heel 
krat) of 350 mm (half krat) kunnen syste-

men in een willekeurige combinatie, 
een- en meerlaags, worden geconstru-
eerd. Daarmee kan het infiltratiekrat zeer 
variabel aan de plaatselijke omstandig-
heden worden aangepast. Zo verdienen 
lage systemen de voorkeur bijvoorbeeld 
bij hoge grondwaterstanden of bij een 
geringe doorlatendheid van de bodem-

bewerking. Wanneer de grond goed 
doorlatend is, kunnen daarentegen hoge 
en compacte systemen worden 
gepland, die meer voordelen bieden. 
Daarbij wordt de ruimte die ter beschik-
king staat maximaal benut. 

Modulaire constructie
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Infiltratiekrat-geometrieën

Rigofill inspect 
1-laags

Rigofill inspect 
2-laags

Rigofill inspect 
3-laags

Rigofill inspect 
1-laags

Rigofill inspect 
2-laags

Rigofill inspect 
3 1/2-laags 
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400 liter

Het hele krat van Rigofill inspect biedt 
bij een brutovolume van 422 liter een 
opvangvolume van 400 liter. Met > 95 % 
opvangvolume kan het daarmee drie 
keer zo veel opvangen als een grindkof-
fer. Het halve krat met een hoogte van 

350 mm wordt gebruikt, wanneer de 
planning een vlakke bouwconstructie 
vereist bijv. bij hoge grondwaterstan-
den. Bij een brutovolume van 224 liter 
biedt dit een opvangvolume van 
211 liter.

Extreem groot volume

Buisinfiltratiesystemen of grindkoffers 
kunnen slechts 30 % van hun volume 
aan water opslaan. Daarom moet het 
drievoudige van het benodigde water-
opslagvolume aan grond worden uitge-
graven. Dat betekent veel ruimte, die in 
een stedelijke omgeving vaak niet voor-
handen is. 

Rigofill inspect-krattensystemen bespa-
ren enorm veel ruimte en er hoeft min-
der grond te worden uitgegraven. Zo 
kunnen ondergrondse infiltratiesyste-
men uiterst efficiënt en kostenbespa-
rend worden aangelegd.

Krattensystemen vergroten de 
opslagruimte aanzienlijk. Ook onder 
lastige ruimtelijke omstandigheden 
kunnen zo efficiënte infiltratiesystemen 
worden geplaatst.

Met dit extreem hoge opvangvolume 
van 95 % bereikt Rigofill inspect de 
toppositie op de markt voor 
infiltratiekratten.

Opvangvolume

Een vergelijking van krattensystemen met grindkoffers
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Meerlaagse verbindingsclips

Verbindingsclips voor een snelle  
en stevige montage.

Met verbindingsclips kunnen de kratten 
onderling met elkaar worden verbonden. 

Aangrenzende kratten moeten telkens 
aan de bovenkant in het midden van de 
zijkant met een clip worden vastgezet.

Eenlaagse verbindingsclips

De Rigofill inspect-kratten kunnen 
gemakkelijk en snel tot een complete 
installatie worden samengevoegd. Door 
het geringe gewicht kan dit probleem-
loos door één persoon worden uitge-
voerd. De Rigofill inspect-elementen 
kunnen in alle drie de ruimterichtingen 
tegen elkaar worden gelegd en met 
elkaar worden verbonden. Ze moeten zo 
aan elkaar worden gelegd, dat de 
geplande tunnels in het infiltratiesys-
teem ontstaan.

Verbindingsclips voor hele en halve kratten

Aansluitroosters

De blinde aansluitroosters sluiten de 
buitenkanten van de tunnel af. Via de 
aansluitroosters met aansluiting kunnen 
buisaansluitingen worden gerealiseerd.

Blinde aansluitroosters zijn nodig aan de 
voorzijde van de infiltratiekratten om de 
inspectietunnels af te sluiten, wanneer 
er geen QuadroControl-put wordt aan-
gesloten. 

Aansluitrooster met aansluiting zijn 
bedoeld voor directe buisaansluitingen 
aan de voorzijde van het infiltratiekrat. 
Deze kunnen eenvoudig worden opge-
klikt.

Montage

Eenvoudige toepassing op de bouwplaats
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Grote openingen in de zijwand van de tunnel maken 
een inspectie van de gehele ruimte van het infiltratie-
krat mogelijk

Inspectietunnel 

Inspectietunnel

Infiltratiekratten zijn duurzame construc-
ties voor de stedelijke waterhuishou-
ding, die decennialang zonder storingen 
moeten functioneren. Daarom zijn duur-
zaamheid en een betrouwbare functie 
onontbeerlijke eisen.  
De beste mogelijkheid om de toestand 
van een installatie volgens de stand van 

Via de QuadroControl kan de tv-inspec-
tietechniek ter plaatse worden uitge-
voerd. Door de royaal bemeten 
toegangsdiameter kan er ongehinderd 
“van bovenaf” worden gewerkt en kan 
een zelfrijdende camerawagen worden 
gebruikt. 

Door de unieke en open constructie van 
de inspectietunnel kan de gehele bin-
nenruimte – en niet alleen het inspectie-
kanaal zelf – worden bekeken. Zo 
kunnen bijv. de statisch relevante 
draagelementen, de toestand van de 
weefselomhulling en de gehele bodem 
zichtbaar worden gemaakt. 

Rigofill inspect biedt zodoende uitste-
kende mogelijkheden het “binnenleven” 
van een infiltratiekrat op elk moment te 
controleren.

de techniek te controleren, is door mid-
del van een tv-inspectie. Daarmee kan 
een aangelegde constructie van infiltra-
tiekratten uitstekend worden gecontro-
leerd – zowel bij de inspectie als later.  
Dat zorgt voor zekerheid bij instanties, 
ontwerpers, uitvoerders, opdrachtge-
vers en exploitanten. 

Inspectie

TV-inspectie ook in gevulde toestand

De inspectiecamera rijdt vanuit de  
QuadroControl direct de 

inspectietunnel van Rigofill inspect in

Grote opening voor een  
inspectiecamera, vrije  
toegangsdiameter 500 mmQuadro® Control – de toegang tot het infiltratiekrat
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De inspectietunnels moeten een zo vol-
ledig mogelijke camera-inspectie en 
eventueel reiniging van het infiltratie-
systeem mogelijk maken. Daarvoor 
moeten de inspectietunnels van elke rij 
kratten een doorlopende tunnel vormen. 
De tunnels moeten parallel met de lang-
ste zijde van de infiltratiekratten lopen. 
Daardoor is de inspectie eenvoudiger en 
zijn er minder inspectieputten nodig.

Camera-inspectie en reiniging

Gecertificeerde inspectierit met camera

Aanbevolen: inspectierit in het bestek opnemen

Hier blijft niets onontdekt:  
door de camerarit wordt het binnenleven  
van een infiltratiekrat transparant

In de rioolbouw behoort dit tot de stan-
daard en is al lang vanzelfsprekend 
geworden – de bouwkundige inspectie 
van de verbindingsbuizen door er met 
een camera doorheen te rijden. Ook bij 
constructies van infiltratiekratten is een 
inspectierit belangrijk! Ontwerpers 
moeten dit beslist in de bestektekst 
opnemen. 

Rigofill en QuadroControl zijn ontwor-
pen voor toepassing van een moderne 
tv-inspectietechniek. Zo maken bijvoor-
beeld een draaibare en in hoogte ver-
stelbare camerakop optimaal zicht 
mogelijk op de bodem aan de zijkant, 
een bestuurbaar onderstel zorgt voor 
een continue positionering in het mid-
den en de krachtige optiek behalve de 
verlichting voor een perfect beeld. 

De inspectiegeschiktheid van de 
systeemeenheid Rigofill inspect en 
QuadroControl werd getest en beves-
tigd door  toonaangevende fabrikanten 
van tv-rioleringsinspectietechniek!!

Inspectie
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 Hoogste grondwaterstand  

Rigofill inspect 
Voor betrouwbare statische eigenschap-
pen moeten de ondergronds opge-
bouwde infiltratiesystemen voldoende 
bestand zijn tegen de inwerking van de 
gronddruk en verkeersbelastingen. 
Daarom is Rigofill inspect verkeersbe-
lastbaar tot SLW 60 / HGV 60. Bij gang-
bare inbouwparameters* zijn voor 
infiltratiesystemen overdekkingshoogten 
HO van 4 m en inbouwdieptes DI van 6 m 
mogelijk. 

* SLW 60, soort.gewicht bodem 18 kN/m3

Gemiddelde bodemtemperatuur max. 23 °C,
inbouwdiepte 6 m, κ = 0.3, 4-laags

Let op bij: Grondwaterstand

hoger als niveau ondergronds

waterreservoir.

Rigofill inspect installaties die d.m.v. 
een waterdicht folie als ondergrondse 
waterbuffer worden toegepast, zijn ont-
worpen voor gebruik boven de hoogste 
grondwaterstand (HGW). Het gebruik 
in grondwater is onder desbetreffende 
technische randvoorwaarden moge-lijk 
na onderzoek. Neem contact met ons 
op!

Wegdek

Deklaag volgens de 
desbetreffende 
richtlijnen bijv. 
Duitse RStO 12

Bovenste  
compensatielaag

Rigofill inspect 

Onderste compensatielaag

Ondergrond

H
O
 ≥

 8
0

0 
m

m
 1

)

≥ 
35

0 
m

m

D
I

EV2 ≥ 45 MN/m2Vlakke ondergrond

ca. 100 mm

Opbouw onder een wegdek 

CBR ≥ 12 %

Inbouw onder verkeersoppervlakken

Bij inbouw onder een wegdek moeten 
altijd de desbetreffende nationale richt-
lijnen – zoals bijv. de RStO 12 (Duitse 
richtlijnen voor de standaardisering van 
het bouwen op wegdekken) –  in acht 
worden genomen. Voor het tot stand 
brengen van de vlakke ondergrond voor 
de navolgende wegopbouw moet een 
bovenste compensatielaag worden aan-

gebracht. Deze moet bij voorkeur wor-
den uitgevoerd als dragende laag split 
met een dikte van ten minste 350 mm, 
andere bouwmaterialen leiden in de 
regel tot grotere overdekkingshoogtes. 
In principe moet op de vlakke onder-
grond een uniforme vervormingsmodu-
le EV2 ≥ 45 MN/m² worden aangetoond. 

Infiltratiesystemen moeten als onder-
grondse bouwwerken voldoende 
bestand zijn tegen inwerkende belastin-
gen van de grond en het verkeer. Rigofill 
inspect krattensystemen zijn zeer sta-

biel en ontworpen voor verschillende 
eisen: 
Terwijl Rigofill inspect speciaal werd 
ontwikkeld voor verkeersbelastingen 
tot SLW 60 / HGV 60, ...

Statica

1) Geringere overdekking op aanvraag

Rigofill® inspect SLW 60/HGV 60

SLW 60 / HGV 60
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Rigofill inspect-B 
Het infiltratiekrat Rigofill inspect-B is 
verkeersbelastbaar tot SLW 30 / HGV 30 
en daarmee tevens geschikt voor de 
bouw van installaties onder parken en 
groenvoorzieningen evenals onder par-
keerplaatsen. Bij gangbare inbouwpara-
meters* zijn voor infiltratiesystemen 
overdekkingshoogtes  HO van 2,5 m en 
inbouwdieptes DI   van 4 m mogelijk. 

* SLW 30, soort.gewicht bodem 18 kN/m3

Gemiddelde bodemtemperatuur max. 23 °C,
κ = 0.3

Let op bij: Grondwaterstand 

hoger als niveau ondergronds 

waterreservoir.

Rigofill inspect installaties die d.m.v. 
een waterdicht folie als ondergrondse 
waterbuffer worden toegepast, zijn ont-
worpen voor gebruik boven de hoogste 
grondwaterstand (HGW). Het gebruik 
in grondwater is onder desbetreffende 
technische randvoorwaarden moge-lijk 
na onderzoek. Neem contact met ons 
op!

Wegdek

Deklaag volgens de 
desbetreffende 
richtlijnen bijv. 
Duitse RStO 12

Bovenste  
compensatielaag

Rigofill inspect-B

Onderste compensatielaag

Ondergrond

H
O
 ≥

 8
0

0 
m

m
 1

)

≥ 
35

0 
m

m

D
I

EV2 ≥ 45 MN/m2Vlakke ondergrond

ca. 100 mm

Opbouw onder een wegdek 

CBR ≥ 12 %

 Hoogste grondwaterstand 

Inbouw onder verkeersoppervlakken

Bij inbouw onder een wegdek moeten 
altijd de desbetreffende richtlijnen – 
zoals bijv. de RStO 12 (Duitse richtlijnen 
voor de standaardisering van het bou-
wen op wegdekken) –  in acht worden 
genomen. Voor het tot stand brengen 
van de vlakke ondergrond voor de 
navolgende wegopbouw moet een 
bovenste compensatielaag worden aan-

gebracht. Deze moet bij voorkeur wor-
den uitgevoerd als dragende laag split 
met een dikte van ten minste 350 mm, 
andere bouwmaterialen leiden in de 
regel tot grotere overdekkingshoogtes. 
In principe moet op de vlakke onder-
grond een uniforme vervormingsmodu-
le EV2 ≥ 45 MN/m² worden aangetoond. 

… is Rigofill inspect-B vanwege zijn 
speciale materiaalsamenstelling ideaal 
voor minder belaste oppervlakken 
zoals bijv. sportcomplexen of groen-

voorzieningen. Infiltratiekratten zijn 
ontworpen voor een minimale 
levensduur van 50 jaar.  

Statica

1) Geringere overdekking op aanvraag

Rigofill® inspect-B SLW 30/HGV 30

SLW 30 / HGV 30
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Toepassingsvoorbeeld

Rigofill® inspect SLW 60/HGV 60
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Toepassingsvoorbeeld

Rigofill® inspect-B SLW 30/HGV 30



Quadro®Control - inspectieput

De put in een blokraster

SCHACHTOPZETBUIS

PUTCONUS

QUADROCONTROL
BASISELEMENT

QUADROCONTROL
BASISELEMENT

DOM-AFDICHTRING

VASTESTOFRESERVOIR

BETONNEN OPLEGRING
(OP LOCATIE)

PUTAFDEKKING
(OP LOCATIE)

PUTAFDEKKING
(OP LOCATIE)

Inlaat

Inspectietoegang

Ventilatie

Belangrijk

De inlaten en afvoeren van de Quadro-
Control dienen op de bouwlocatie te 
worden gerealiseerd.

Beuker Kunststoffen  Rigofill inspect/-B 20

Met bouwkundige goedkeuring van 
het Duitse instituut voor bouwtechniek 
(DIBt) in verband met het gebruik van 
Rigofill inspect.

676-34/02-PP-234

* Bij de bepaling van de inhoud van het infiltratie-
systeem kan rekening worden gehouden met het 
volume.

De QuadroControl is een integreerbare  
inspectieput* voor Rigofill inspect krat-
tensystemen. Deze kan op elke wille-
keurige plek in het raster van 
infiltratiekratten worden geplaatst. Met 
de QuadroControl is een comfortabele 
toegang tot de inspectietunnel van 
bovenaf mogelijk (vrije toegangsdiame-
ter 500 mm). Er kan een krachtige reini-
gings- en inspectietechniek barrièrevrij 
in de inspectietunnel 

worden uitgevoerd. De QuadroControl 
bestaat uit afzonderlijke basisputele-
menten die, overeenkomstig het aantal 
lagen van het infiltratiesysteem, boven 
op elkaar worden gestapeld. Elke put 
beschikt over een inlaatzijde met buis-
aansluitingen DN 200 en over drie tun-
nelzijden, die toegangsopeningen 
hebben voor de inspectietunnel. De 
benodigde buis- en tunnelaansluitingen 
worden volgens de richtlijnen van het 

ontwerp op de locatie geopend. De put-
conus vormt de overgang naar de scha-
chtopzetbuis. De lengte van de 
schachtopzetbuis wordt gekozen over-
eenkomstig de inbouwdiepte. Ze kun-
nen al naar gelang nodig zijn voorzien 
van een verdraaibaar opzetdeel met 
aansluiting DN 200 tot DN 300. 

Op aanvraag zijn klantspecifieke oplos-
singen mogelijk. 
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QuadroControl-putten kunnen op wille-
keurige plaatsen in het raster van infil-
tratiekratten worden geplaatst. Aantal 
en positie in het raster zijn vooral afge-
stemd op de grootte van het infiltratie-
systeem, de toegankelijkheid, 
buisaansluitingen een vormgeving van 
de buiteninstallaties. Om de volledige 
inspecteerbaarheid en het reinigingsver-
mogen van het infiltratiekrat te waarbor-
gen, moet in iedere rij kratten ten minste 

één inspectieput worden geplaatst.  
Met de gebruikelijke camera- of reini-
gingstechniek kan vanaf de put een 
lengte van het infiltratiesysteem van ca. 
50 m worden bereikt, wanneer de put in 
het midden van het infiltratiesysteem 
wordt geplaatst is dat dus een lengte 
van 100 m. Voor de aansluiting van 
inlaatleidingen dienen eveneens  
QuadroControl-putten te worden 
gebruikt. De positie van de put in het 

raster kan hiervoor zodanig worden 
gekozen, dat er zo kort mogelijke inlaat-
leidingen ontstaan. Verder dienen de 
putten zodanig te worden geplaatst, dat 
de putafdekkingen bij de vormgeving 
van de buiteninstallaties niet storen, 
maar voor onderhoudsdoeleinden goed 
met voertuigen bereikbaar zijn. Nabijge-
legen putten dienen versprongen t.o.v. 
elkaar in het raster te worden geplaatst.

1 2

3

3
1   QuadroControl 2 (= tweelaags),  

inlaat DN 200 op putelement  
boven  (of beneden),  
tunnelverbinding “recht”,   
opzetbuis zonder inlaat. 

2   QuadroControl 2 (= tweelaags),  
opzetbuis met inlaat DN/OD 200 
(360° draaibaar), tunnelverbinding  
“links en rechts”.  

3   QuadroControl opzetbuis (tweelaags), 
inlaat DN 300 (400, 500) op het 
putelement ,  
tunnelverbinding “recht”,   
opzetbuis zonder inlaat.

Inlaat

Inspectietoegang

Ventilatie

360° draaibaar

Plaatsingsvoorbeelden, bovenaanzicht Voorbeeldput 1  met inlaat in het putelement

Plaatsingsvoorbeelden, doorsnede

1

2

Quadro®Control - inspectieput

Plaatsing van de controleputten
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1

2

3

Rigo®Control - universele put

Rigo®Control – multifunctionele zandvangput

Kunststof put in met gladde binnenzijde 
en geprofileerde buitenzijde, buitendia-
meter DB 400, inkortbaar, met geïnte-
greerde zandvang, materiaal polyethy-
leen (PE-HD), groen, met 2 aansluitingen 

DN 200 voor aansluiting op Rigofill 
inspect, naar keuze met of zonder ver-
draaibaar opzetdeel met aansluiting DN/
OD 200 of met onderste inlaat.

Toepassing
Multifunctionele put voor Rigofill 
inspect infiltratie- en retentiesystemen, 
zanddicht, buiten het raster van kratten, 
voor inlaataansluiting en ventilatie even-
als voor inspectie en onderhoud van het 
infiltratiekrat, met zandvang.

Legenda

1   Rigofill inspect infiltratiekrat

2   RigoFlor infiltratiedoek

3    RigoControl multifunctionele  
zandvangput

Belangrijk

RigoControl maakt een inspectie 
mogelijk met behulp van een schuifca-
mera en de toepassing van rioolreini-
gingstechniek.
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Rigo®Control - universele put

VERDRAAIBAAR
OPZETDEEL

ZEEFEMMER

RIGOCONTROL

ZANDVANG

DOM-AFDICHTRING

STEEKMOF

OPZETBUIS

VASTESTOFRESERVOIR

BETONNEN OPLEGRING

PUTAFDEKKING

PUTAFDEKKING

Vierkante putafdekking voor installatie 
op locatie.

Eenvoudig in het gebruik en optisch 
zeer aantrekkelijk, maakt de vierkante 
putafdekking een nagenoeg onzicht-
bare evenals snelle en veilige toegang 
mogelijk tot ondergrondse putten. 
Ideaal voor huis en hof evenals voor 
bouwprojecten waarbij vormgeving 
een belangrijke rol speelt.

Individualiteit  
op het oppervlak
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Rigofill® inspect  |  Ontwerprelevante afmetingen
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Rigofill® inspect  |  Ontwerprelevante afmetingen

Aansluitmogelijkheden voorkant

 Aansluitrooster DN/OD 110

 Aansluitrooster DN/OD 200 Aansluiting boven  Aansluiting beneden
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Aansluiting boven  Aansluiting beneden Aansluitrooster DN/OD 160

RS
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0 47

0

800 800

40 13
0

Aansluiting boven  Aansluiting beneden
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0
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Quadro®Control  |  Ontwerprelevante afmetingen
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Afmetingen en aansluitingen Quadro®Control

Aansluitmogelijkheden

A1 Aansluiting voor DN/OD 200

A2
Aansluiting DN/OD 200 of
DN/OD 315 mogelijk

A 2

A 2

A 2

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1 A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1
A 1

A 1 A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2
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Quadro®Control  |  Ontwerprelevante afmetingen

Opbouw voor inspectieputPutafdekking Opbouw voor wadi-overstort

Putafdekkingen  
conform DIN EN 124 
klasse B of D, LW 610*

Oplegring conform  
DIN 4034, deel 1*

Oplegring conform  
DIN 4034, deel 1*

Inlaatrooster conform  
DIN EN 124 
klasse B, C of D, LW 610*

Vastestofreservoir 
DA 600

Filter-set
DA 600

DOM-afdichtring DOM-afdichtring

Schachtopzetbuis 
DA 600
incl. afdekking voor de 
bouwfase 

Schachtopzetbuis 
DA 600 
incl. afdekking voor de 
bouwfase 

Voor een waterdichte overgang

Putopbouw Quadro®Control

DN/OD 200 DN/OD 250 DN/OD 315 DN/OD 355 DN/OD 400 DN/OD 500 DN/OD 630

Min. inbouwdiepte (mm) 50 50 60 60 60 60 30

Max. inbouwdiepte (mm) 420 370 310 270 230 130 30

Aansluitmogelijkheden speciale constructies

RS

M
in

. i
nb

ou
w

di
ep

te
:

RSM
ax

. i
nb

ou
w

di
ep

te
:

Mofconus met afdichtring
Voor een waterdichte overgang tussen 
schachtopzetbuis en conus, bijv. bij 
afgedichte installaties.

* Op locatie * Op locatie
Belangrijk

Het gebruik van standaard- 
oplegringen is mogelijk.

DA 600
Schachtopzetbuis 

Vastestofreservoir
groot

Steunlaag*

DOM-afdichtring

Oplegring*

Putafdekking*

* Op locatie
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Rigo®Control  |  Ontwerprelevante afmetingen

RigoControl 1  
zonder verdraaibaar opzetdeel

Rigofill
inspect

Aansluithoogte 
infiltratiekrat

270 230

H

RigoControl 1  
met onderste inlaat

Aansluit-
hoogte 
inlaat

Rigofill
inspect

Aansluithoogte 
infiltratiekrat

270 230

H

Product Technische gegevens

RigoControl 1  
met onderste inlaat

Voor 1-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 1,26 m

RigoControl 2  
met onderste inlaat

Voor 2-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 2,03 m

RigoControl 3  
met onderste inlaat

Voor 3-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 2,52 m

Product Technische gegevens

RigoControl 1  
zonder verdraaibaar opzetdeel

Voor 1-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 1,26 m

RigoControl 2  
zonder verdraaibaar opzetdeel

Voor 2-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 2,03 m

RigoControl 3  
zonder verdraaibaar opzetdeel

Voor 3-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 2,52 m

RigoControl 1  
met verdraaibaar opzetdeelAansluit-

hoogte 
inlaat

Zeefemmer  
DA 350

Rigofill
inspect

Aansluithoogte 
infiltratiekrat

Zand-
vang 270 230

H

A

Product Technische gegevens

RigoControl 1  
met verdraaibaar opzetdeel 

Voor 1-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 1,74 m, A = 1,10 m (inkortbaar tot 0,80 m)

RigoControl 2  
met verdraaibaar opzetdeel 

Voor 2-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 2,52 m, A = 1,85 m (inkortbaar tot 1,50 m)

RigoControl 3  
met verdraaibaar opzetdeel 

Voor 3-laagse Rigofill inspect - installaties 
H = 3,00 m, A = 2,35 m (inkortbaar tot 2,10 m)

Rigo®Control met verdraaibaar opzetdeel

Rigo®Control zonder verdraaibaar opzetdeel

Rigo®Control met onderste inlaat

Belangrijk

Het aansluittoebehoren voor RigoControl 
is bij de leveringsomvang inbegrepen.
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Rigo®Control  |  Ontwerprelevante afmetingen

Opbouw voor inspectieput  
zonder verdraaibaar opzetdeel

Vierkante putafdekking, 
klasse B125,
voor installatie op locatie

Opbouw voor wadi-overstortOpbouw voor inspectieput  
met verdraaibaar opzetdeel

Afdekking voor de 
bouwfase

Putafdekking  
kl. B of D met / zonder 
ventilatie-openingen incl. 
betonnen oplegring

Schachtopzetbuis 
DA 400

Steekmof

Verdraaibaar 
opzetdeel
DN/OD 200;
DN/OD 110 tot
DN/OD 160 d.m.v. verloop

Zeefemmer  
DA 350

RigoControl

Afdekking voor de 
bouwfase

Inlaatrooster (gietijzer) 
klasse B of D 
incl. betonnen oplegring

Schachtopzetbuis 
DA 400

Filter-set 
DA 400

Steekmof

RigoControl

Afdekking voor de 
bouwfase

Putafdekking  
kl. B of D met / zonder 
ventilatie-openingen incl. 
betonnen oplegring

Schachtopzetbuis 
DA 400

Vastestofreservoir  
DA 400

DOM-afdichtring DOM-afdichtring DOM-afdichtring

Vastestofreservoir  
DA 400

Steekmof

35
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100 100 100

100 100 100

470 470 470

35
0

35
0

35
0

17
5

17
5

17
5

17
5

RigoControl

Vierkante putafdekking

270

500

500

87

95
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Het halve krat van Rigofill inspect en Rigofill inspect-B 
heeft een grondoppervlak van 800 x 800 mm en een 
hoogte van 350 mm.

Het Rigofill inspect halve krat wordt vooral toegepast bij 
installaties in vlakke inbouwsituaties, bijv. bij hoge 
grondwaterstanden. 

In combinatie met het hele krat kunnen installaties met 
een willekeurige hoogte in stappen van 350 mm worden 
gerealiseerd en aan bijna elke situatie worden aangepast.

Rigofill® inspect en inspect-B

Rigofill inspect en Rigofill inspect-B zijn hoogbelastba-
re krattensystemen met een grondoppervlak van 
800 x 800 mm en een hoogte van 660 mm als heel krat.

De infiltratiekratten met zijdelingse buisaansluitingen 
voor DN/OD 110 en 160 hebben een aandeel holle ruim-
te van > 95 %. Water kan nagenoeg zonder weerstand 
door het  krat stromen. Met Rigofill inspect kunnen wille-
keurige geometrieën van de installaties worden gereali-
seerd. 

De doorlopende inspectietunnel in het infiltratiekrat is 
ontworpen voor het gebruik van zelfrijdende camerawa-
gens met afmetingen die geschikt zijn voor buizen vanaf 
DN 200. Zo is een volledige controle van de infiltratie-
werkzame buitenzijden en van het gehele volume van 
het infiltratiekrat met alle statisch relevante draagele-
menten mogelijk.

Rigofill® inspect en inspect-B

Rigofill® inspect en inspect-B half krat



31Beuker Kunststoffen  Rigofill inspect/-B

Rigofill® inspect en inspect-B  |  Toebehoren

Toebehoren
Aansluitrooster:

Alle extern liggende tunnelzijden, waarop geen put 
wordt aangesloten, moeten met voorkantroosters wor-
den afgesloten. Indien nodig kan een buisaansluiting 
DN/OD 110, 160, 200 worden uitgezaagd.

Aansluitrooster met aansluiting: 

Met behulp van een aansluitrooster met aansluiting 
kunnen inlaatbuizen DN/OD 160 en DN/OD 200 worden 
aangesloten. 

Overgang gladwandige buis naar dubbelwandige buis: 

Dubbelwandige buizen worden aangesloten met over-
gangsstukken (gladwandige buisovergangen moeten 
apart worden besteld).
Overgang naar DN/OD 160 en DN/OD 200.

Verbindingsclips

Product Technische gegevens

Verbindingsclip  
eenlaags 
(voor eenlaagse 
installatie)

Nodig bij het leggen 
van één laag 1 stuk per krat*

Nodig bij het leggen 
van meerdere rijen 2 stuks per krat*

Verbindingsclip  
meerlaags 
(voor meerlaagse 
installatie)

Nodig bij het leggen 
van twee lagen 1 stuk per krat*

Nodig bij het leggen 
van drie lagen

1,3 stuks per krat* 
(factor 1,3)

*  Verbindingslips altijd apart meebestellen – bovengenoemde informatie bestaat uit 
gegevens bij benadering, een nauwkeurige bepaling van het toebehoren voor Rigofill 
inspect-installaties is mogelijk m.b.v. software

Verbindingsclips

Verbindingsclips zijn bedoeld om Rigofill inspect tijdens het 
installeren op hun plaats te houden. De verbindingsclips 
moeten telkens bovenaan, in het midden van de zijkant wor-
den gemonteerd.
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Putten in een raster van kratten

Quadro®Overflow - overstortput

Kunststof put, rechthoekig, bestaande uit een basisputelement en conus.  
Materiaal polyethyleen (PE-HD), zwart, grondoppervlak 800 x 800 mm, hoogte 
350 mm of 660 mm. Met geïntegreerde overloopbuis, bovenkant ter hoogte 
van de bovenkant van het infiltratiekrat. Afvoerdiameter DN/OD 200.

Toepassing:
Overstortput voor ondergrondse retentie reservoirs van Rigofill Inspect 
krattensystemen om de maximale waterspiegel te beperken. De Qua-
droOverflow kan vrij op de rand van het infiltratiekrat worden geplaatst. 
Deze wordt bij meerlaagse installaties in de bovenste  
laag Rigofill inspect geplaatst.

Quadro®Control - inspectieput

Kunststof put, rechthoekig, bestaande uit één of meerdere basisputele-
menten plus conus, materiaal polyethyleen, zwart, 
grondoppervlak 800 x 800 mm

Met algemeen bouwkundige goedkeuring van het Duitse instituut 
voor bouwtechniek (DIBt-goedkeuring, vergunningnummer Z-42.1-473) 
evenals goedkeuring in Frankrijk door CSTB in verband met het gebruik 
van Rigofill inspect.

Toepassing:
Multifunctionele inspectieput voor Rigofill inspect-infiltratiekratten en 
RigoCollect-installaties, integreerbaar op een willekeurige positie in het 
raster van kratten, voor inlaataansluiting en ventilatie evenals voor in-
spectie en onderhoud van het infiltratiekrat.

Quadro®Limit - wervelventielput

Kunststof put, rechthoekig, bestaande uit één of meerdere basisputelementen 
plus conus, materiaal polyethyleen (PE-HD), zwart, grondoppervlak 800 x 800 mm.

Met geïntegreerde wervelventiel van roestvrij staal, fabrikant: UFT Umwelt- 
und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH, afvoerdiameter tussen DN/OD 250 
en DN/OD 400 (afhankelijk van afvoercapaciteit en opstuwhoogte), regelbaar 
afvoerdebiet afhankelijk van de opstuwhoogte van 4 tot 120 l/s (andere waar-
den op aanvraag).

Toepassing:
Inspectieput met ingebouwd wervelventiel voor retentiereservoirs van  
Rigofill inspect en RigoCollect. Plaatsing op de rand van een infiltratiekrat  
op een willekeurige positie.  
Voor zowel de dynamische als de statische lozingen geldt dat de piekbelasting 
zo minimaal mogelijk moet zijn om verstoring van het waterecosysteem tegen 
te gaan en om wateroverlast te voorkomen.
Bij de leegloop van bergingsvoorzieningen of regenwaterriool is de afvoer  
relatief laag. Een goede manier om deze afvoer te regelen is door het gebruik van 
een wervelventiel aan de uitstroomzijde. De samen met UFT ontwikkelde putten 
met geïntegreerd wervelventiel zijn een slim hulpmiddel om het waterniveau in 
beken en stromen te reguleren.
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Putten buiten het raster van kratten

AquaLimit – met klantspecifiek ingebouwd wervelventiel

Kunststof put DA 600, materiaal PP, buiten zwart en binnen geel. Met 
geintegreerd wervelventiel van roestvrij staal, fabrikant: UFT Umwelt-  
und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH, inlaatdiameter DN/OD 200  
of DN/OD 250 of dubbelwandige buis. Afvoerdiameter DN/OD 250. Af-
voerbereik inspectieput met ingebouwd wervelventiel afhankelijk van de 
opstuwhoogte tot ca. 40 l/s.

Toepassing:
De samen met UFT ontwikkelde wervelventielputten zijn 
debietbegrenzers ontwikkeld om het debiet in overstortbekkens, 
bufferbekkens, vuilwater en regenwater rioolstelsels te begrenzen tot 
een vooraf berekende en vastgestelde maximale afvoercapaciteit.

RigoLimit V – wervelinspectieput met ingebouwd wervelventiel en vervang-
baar restrictiedeksel

Kunststof put DA 600, opzetbuis buiten zwart en binnen geel voor ge-
optimaliseerde inspectiemogelijkheden. Toevoerdiameter DN/OD 200. 
Afvoerdiameter DN/OD 250. Afvoerbereik inspectieput met ingebouwd 
wervelventiel afhankelijk van de opstuwhoogte van 0,5 l/s tot 80 l/s.

Toepassing:

De put met debietbegrenzer is ontwikkeld om het debiet in 
overstortbekkens, bufferbekkens, vuilwater en regenwater rioolstelsels te 
begrenzen tot een vooraf berekende en vastgestelde maximale afvoer-

capaciteit.

Rigo®Control - multifunctionele 
zandvangput

RigoControl – universele put voor krattensystemen
Kunststof put met gladde binnenzijde en geprofileerde buitenzijde, zanddicht,  
buitendiameter DA 400, inkortbaar, met geïntegreerde zandvang, materiaal  
polyethyleen (PE-HD), groen, met 2 aansluitingen DN 200 voor aansluiting op 
Rigofill inspect, naar keuze met of zonder verdraaibaar opzetdeel met aanslui-
ting DN/OD 200 of met onderste inlaat.

Toepassing:
Multifunctionele put voor Rigofill inspect infiltratie- en retentiesystemen bui-
ten het raster van kratten, voor inlaataansluiting en ventilatie evenals voor 
inspectie en onderhoud van het infiltratiekrat.

AquaLimit - wervelventielput

Rigo®Limit V - put met debietbegrenzer
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Onze serviceaanbod 

Aan elke taak in de omgang met regen-
water worden individuele eisen gesteld. 
De randvoorwaarden van de afzonderlij-
ke projecten variëren aanzienlijk:  

n Hoeveelheid en karakteristiek van de 
neerslag 

n Binnendringen van schadelijke stof-
fen van oppervlakken en uit de lucht 
in het verzorgingsgebied op grond 
van de wijze waarop de omgeving 
wordt gebruikt

n Geologische, hydrogeologische 
omstandigheden

n Steden- en landbouwkundige 
aspecten

om maar een kleine selectie te noemen 
van de van tevoren in overweging te 
geven punten.

Voor het dimensioneren en ontwerpen 
van regenwaterinfiltratiesystemen 
moeten de geldende normen en richtlij-
nen worden meegenomen. 

Onze adviezen zijn behalve voor 
bouwbedrijven en ontwerpers met 
name ook interessant voor opdrachtge-
vers in de bouw en initiatiefnemers van 
projecten, die hun investering op de 
lange termijn veilig willen stellen door 
middel van rendabele en duurzame 
oplossingen.

Water · Kennis · Advies



Regenwaterreiniging zonder compromissen
met SediPoint® / SediPipe® / SediSubstrator®

Met de kennis over de toenemende uitdagingen op het 
gebied van het “reinigen van regenwater”, bieden wij u in-
stallaties die duurzaamheid, rendabiliteit en comfort voor 
de gebruiker verenigingen tot één optimale oplossing.

Een bouwkundige goedkeuring en een onder-
houdsinterval van 4 jaar bieden absolute zekerheid!

REINIGEN

AFVOERENOPSLAAN

TRANSPORTEREN

4 TAKEN – 1 OPLOSSING
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Naam, voornaam

Straat, nummer

Postcode / plaats

Telefoon / fax

E-mail

Projectnaam

Perceelnummer / straat

Rigofill-uitvoering: 

Regenwaterreiniging zonder compromissen
met SediPoint® / SediPipe® / SediSubstrator®

Objectvragenformulier voor de statische berekening

Belangrijk

Wij vragen uw begrip voor het feit, dat er alleen 
volledig ingevulde vragenformulieren in behande-
ling kunnen worden genomen.



info@beuker-bkl.com

Installatietype en -gegevens

Constructie    Infiltratiekrat    Bak (drukdicht    Reservoir (drukdicht

Lagen Aantal lagen    (hele blokken à 0,66 m)    |   Aantal lagen    (halve blokken à 0,35 m) 

   Installatie met QuadroControl 

tot bovenkant reservoir) tot bovenkant terrein)

Belastingsaannamen

Inbouwdiepte n  Inbouwdiepte van de installatie    m onder maaiveld 

Overdekking n   Soortelijk gewicht van het overdekkingsmateriaal      

   18 kN/m3        20 kN/m3         kN/m3 

n  Soortelijk gewicht deklaag           Hetzelfde als overdekking   kN/m3 

n  Dikte deklaag  (wanneer het soortelijk gewicht niet gelijk aan dat van de overdekking is)   m
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Objectvragenformulier voor de statische berekening



Gronddruk aan de zijkant n   Soortelijk gewicht 
(kN/m3) 

n   Wrijvingshoek of 
Gronddrukcoëfficiënt

Temperatuur Max. temperatuur van de grond    (alleen voor installaties bij een niet- 
Middel-Europees klimaat)

Verkeersbelasting   Geen verkeersbelasting   LKW 12   SLW 30   SLW 60 

Extra oppervlaktebelasting op het oppervlak 

 kN   (soort belasting en schets bijvoegen a.u.b.)

Water  m    Hoogte van het water dat buiten de installatie boven de onderzijde 

van de installatie staat (bijv. grondwater)

Belastingsaannamen (vervolg)

Bodembewerking Opvulling aan de zijkant 
(wanneer er geen bodembewerking plaatsvindt)

Plaats, datum Handtekening

Voor de juistheid van de gegevens



HEERLEN

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14

1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9

6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80info@beukersp.com
De Veken 135

1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM 

DRACHTEN 

 OPMEER 

mailto:info@beuker-bkl.com
mailto:d.larue@beuker-bkl.com
mailto:info@beuker-bkl.com
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