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INHOUDSTABEL

 ONZE DIENSTEN

 CONCEPT VAN O.A. BELUCHT RIETVELD

 REALISATIES



ONZE DIENSTEN

Onze rietvelden zijn compact, esthetisch, betaalbaar, gebruiksvriendelijk en zéér duurzaam.

U kiest voor proper afvalwater : een duurzame oplossing met een groen visitekaartje!

- 20 jaar ervaring,

- samen met u denken we mee aan de beste oplossing,

- betaalbaar,

- maatwerk,

- een totaalconcept: ontwerpen, aanleggen, realiseren, opvolgen en adviseren.

- Nieuw : rubber nergens in contact met zon(licht)

Wie zijn de klanten van Proper Afvalwater ?

- eigenaars van particuliere woningen, b&b’s, campings, .... 

- land- en tuinbouwers,

- Horeca,

- zelfstandigen / eigenaars van bedrijven uit de industrie,

- verwijderen van zweefstoffen, chloriden, fosfaten, geneesmidden ... : via (polyesteren) voorfilters.



CONCEPT

Het afvalwater komt samen in 1 put en wordt 

overgepompt onderaan in het rietveld.



CONCEPT

Vooraanzicht van het professioneel “Pr. Af.” 

rietveld.

Hier beplant met mattenbies.



CONCEPT

Zijaanzicht van het rietveld. 

Merk de dubbele rand op die de rubberen 

wand onzichtbaar maakt.

Langere levensduur + oogt mooier.



CONCEPT

Het gezuiverd afvalwater is mooi transparant 

en voldoet aan de strenge Vlaamse 

lozingsnormen.



REALISATIE 1: DE WITTE HOEF - SCHAFFEN

BEDRIJF :

B&B – Capaciteit 33 bedden

Groepsaccomodatie - 2 zalen van 100 pers.

REALISATIE :

Belucht rietveld van 30 i.e. (60m2)

PERIODE VAN REALISATIE : Maart 2021



DE WITTE  HOEF - SCHAFFEN

Biologische waterzuivering – 60m2



DE WITTE HOEF - SCHAFFEN

Het gezuiverd water van de B&B.



REALISATIE 2 : VAN LOOY NV - ARENDONK

BEDRIJF :

Landbouwbedrijf

REALISATIE :

Belucht rietveld van 30 i.e. (60m2)

Spoelwater melkinstallatie

Sanitair blok & woning

Pulpsappen

PERIODE VAN REALISATIE : Februari 2021



VAN LOOY NV - ARENDONK

Biologische waterzuivering – 60m2 – 30 i.e.



VAN LOOY NV - ARENDONK

Het afvalwater is na zuivering mooi transparant 

en voldoet volledig aan de strenge Vlaamse 

lozingsnormen.



REALISATIE 3 : 
WONING TE OEDELEM/BRUGGE

BEDRIJF :

Particuliere woning tot 10 personen.

REALISATIE :

Belucht rietveld van 10 i.e. (30m2)

PERIODE VAN REALISATIE : Oktober 2020



PARTICULIERE WONING OEDELEM

Belucht rietveld in aanleg.



REALISATIE 4 : BOOMERANG REAL ESTATE NV -
WILLEBROEK

BEDRIJF :

Grote landelijke woning met overnachtingsmogelijkheden.

REALISATIE :

Belucht rietveld van 72 i.e. (150m2)

PERIODE VAN REALISATIE : Juli 2020



BOOMERANG REAL ESTATE NV -
WILLEBROEK

Zone langzaam indringen : beplante poel met

een grondlaag van 12cm klei.



BOOMERANG REAL ESTATE NV -
WILLEBROEK

Belucht rietveld van 72 i.e. (150m2).

De beluchting omvat 3 beluchtingspompen die

de piek van belasting in het volle seizoen

probleemloos opvangen.



BEDRIJF : 

HORECA – ijssalon (hoeve-ijs), ontbijt en snacks.

80 zitplaatsen – terras buiten en 100 zitplaatsen binnen.

Communie- of lentefeest, huwelijk, jubileum, verjaardag, etc.

REALISATIE : 

Belucht rietveld van 30 i.e. (60m2).

PERIODE VAN REALISATIE : Juli 2019

REALISATIE 5 : BREYKENSHOEVE - MOL



BREYSKENSHOEVE - MOL

Vooraanzicht van het rietveld, 6 maanden na 

aanleg.



BREYSKENSHOEVE - MOL

Goedgekeurd rietveld op basis van analyseverslag.



REALISATIE 6 : PAUL TONET - GLABBEEK

BEDRIJF : 

Privéwoning

REALISATIE : 

Belucht rietveld van 7 i.e. met beplante poel (21m2).

PERIODE VAN REALISATIE : Zomer 2018



PAUL TONET - GLABBEEK

Lozen in de gracht wordt afgeraden.

Hier ziet u een beplante poel (met kleilaag) als 

zone van langzaam indringen ( = wadi).



.


