
checklist weergave items/objecten bij revisies t.b.v. Water
items /objecten door aannemer te verwerken 
Voor wijze van weergave zie voorbeeldtekening[en] en te leveren op 

revisietekening

vrijvervalriolering en drainage
per streng maand + jaar van aanleg ja

materiaalsoort ja
diameters in mm [beton inwendig rest uitwendig] ja

putafmetingen breedte x hoogte in mm in en uitwendig ja
putten < 2,00*2,00m  in X&Y coordinaten van het hart put ja

putten e.d. > 2,00*2,00m  in X&Y coordinaten op de hoekpunten ja op schaal
hoekverdraaiingen ja

Z: Binnen Onderkant Buizen in m t.o.v. N.A.P. ja
Z: putrandhoogte in m t.o.v. N.A.P. ja

Bij verschoven putrand t.o.v. hart put, hart putrand in X &Y coordinaten ja
overlaten (breedte+hoogte in m t.o.v. N.A.P.[bij verstelbaarheid van*tot*]) ja

lokatie overlaat in X en Y coordinaten ja
afmetingen b, h, l + diepte onderkant drainkoffers + doorsnede tekening ja op schaal

Overstortputten / overlaten + uitgewerkt constructiedetail ja op schaal
lokatie overlaatputten / overlaten ja 

uitstroombakken X, Y, Z  + uitgewerkt constructiedetail ja op schaal
uitstroombakken incl. helling talud; waterlijn; beschoeiing; doek; damplank; e.a. ja opschaal

bodembescherming / stortebed in detail en situatie ja op schaal
Afsluiters  en spindels [bij voorkeur in detail op te nemen] ja

straatpotjes ja
Fundering van putten, leiding, overstorten e.d. [weergeven in de tekening} ja

palenplan  [ diameters, materiaal, dieptes] ja
geblindeerde putten: reden vermelden ja

alle verwijderd riool  aangeven ja, alleen in autocad

gerelinede riolering
afmeting + b.o.b's ja

maand + jaar relining ja
materiaal /fabrikant ja

volgewassen /geschuimde riooldelen
afmetingen ja

ligging in X, Y en zo mogelijk in Z coordinaten van begin en eindpunt ja 
afgedekte putten in X&Y coordinaten ja

jaar uitvoering ja
materiaal vulmiddel ja

afstoppingen ja

Persriolering

lengteprofiel ja op schaal
per streng maand + jaar van aanleg ja

materiaalsoort ja
diameters in mm ja

ligging persleiding in X, Y en Z coordinaten ja
appendages in X, Y en Z coordinaten ja

foam pig-voorzieningen ja
putten < 2,00*2,00m  in X&Y coordinaten van het hart put ja

putten e.d. > 2,00*2,00m  in X&Y coordinaten op de hoekpunten ja op schaal
Binnen Onderkant Buizen in m t.o.v. N.A.P.  ja

putbodem in m t.o.v. N.A.P. ja
putrandhoogte in m t.o.v. N.A.P. ja

Bij verschoven putrand t.o.v. hart put, hart putrand in X &Y coordinaten ja
Afsluiters  en spindels [bij voorkeur in detail op te nemen] ja

straatpotjes ja
Fundering van leiding, putten e.d. [weergeven in det.tekening} ja



palenplan  [ diameters, materiaal, dieptes]

Ondergrondse gemalen excl werktuigboukundig deel ja
 jaar van aanleg ja

Boven en onderkant in m t.o.v. N.A.P. ja op schaal
 X&Y coordinaten op de hoekpunten ja

aansluitingen Binnen Onderkant Buizen in m t.o.v. N.A.P.  ja op schaal
X en Y coordinaten hoekpunten bovengrondse bedieningskast ja

leidingen tuusen gemaal en bedieningskast ja
Afsluiters  en spindels [bij voorkeur in detail op te nemen] ja

straatpotjes ja
Fundering van gemaal [weergeven in det.tekening} ja

palenplan  [ diametrs, materiaal, dieptes]

Bovengrondse gemalen excl werktuigbouwkundig deel ja
 jaar van aanleg ja op schaal

 X&Y coordinaten op de hoekpunten ja
aansluitingen Binnen Onderkant Buizen in m t.o.v. N.A.P.  ja op schaal

X en Y coordinaten hoekpunten losse bedieningskast ja
leidingen tuusen gemaal en bedieningskast ja

Afsluiters  en spindels [bij voorkeur in detail op te nemen] ja
straatpotjes ja

Fundering van gemaal [weergeven in det.tekening} ja
palenplan  [ diametrs, materiaal, dieptes]

Constructies m.b.t. tijdelijke waterberging
1 bergingskelders ja

 jaar van aanleg ja
Boven en onderkant in m t.o.v. N.A.P. ja op schaal

 X&Y coordinaten op de hoekpunten ja
aansluitingen Binnen Onderkant Buizen in m t.o.v. N.A.P.  ja

Afsluiters  en spindels [bij voorkeur in detail op te nemen] ja
straatpotjes ja

Fundering van kelder [weergeven in det.tekening} ja
palenplan  [ diametrs, materiaal, dieptes]

2 kratconstructies t.b.v. waterberging
maand/jaar van aanleg

X, Y & Z coordinaten

3 wadi's Ja op schaal
situering ja

constructie/doorsnedes enz.

4 open water

vergunningen
V&G dossier

gebruiksaanwijzingen
handleidingen bedieningsvoorschriften

Water ja
duikers ja

beschoeiingen ja
natuurlijke oevers ja

stuwen ja
waterbodemdiepte ja

"singelpeil" ja
dempingen ja



antiwortelvoorzieningen t.b.v. riolering ja
doek, folie scherm ja

argex ja
Styropor ja

waterdoorlatende verharding ja
bss ja

halfverhardingen ja

groeiplaatsverbeteringen ja
kratconstructies ja


	Blad1

