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Bezinkstraat 
De containerbakken van Vlerk zijn multifunctioneel 
inzetbaar. Een mogelijke toepassing is de bezinkstraat. Het 
doel van de bezinkstraat is het verkrijgen van schoon water 
door het sediment eruit te halen. Dit sediment wordt eruit 
deze te laten bezinken.  
 
Het bezinken van de sediment wordt mogelijk gemaakt door 
de vloeistof van de ene naar de andere containerbak te laten 
lopen. Doordat de vloeistof enige afstand moet afleggen, 
zullen de zwaardere deeltjes (het sediment) naar beneden 
zakken. Het sediment wordt naderhand uit de 
containerbakken geschept of kan worden afgevoerd bij het 
ophalen van de containerbakken. 
 
De bezinkstraat wordt opgebouwd uit de vloeistofdichte 
schep- en bezinkbakken van 15m3, 23m3, 31m3 en 41m3. In 
deze containerbakken is het toegestaan, met beleid, te 
scheppen met een kraan. Doordat de bakken per stap 
30centimeter lager worden, kan doormiddel van PE buizen 
het water overstromen naar de volgende containerbakken. 
 
De bezinkstraat wordt geleverd door de vrachtwagen van 
Vlerk inclusief de PE buizen, slangen en verlopen. Op deze 
manier is in bedrijfsstelling op kort termijn mogelijk. 
 
De bezinkstraat is leverbaar met: 

• Pompen; 

• Standpijp om de eerste bak te vullen 

• Debietmeter; 

• Slangen en verlopen naar gewenst type; 

• Stro (ontijzeren); 

• Afsluiters op gewenste aansluitingen. 
 
Capaciteit: 
Een bezinkstraat kan 200m3 per uur doorlaten. Indien er 
minder kuubs per uur worden verpompt, zal de vloeistof 
rustiger waardoor het sediment beter bezinkt. Indien er 
meer kuubs per uur dienen te worden verpompt, worden er 
meerdere bezinkstraten neergezet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mogelijke opstellingen (vanaf bovenzijde gezien) 
 
Optie A 
 
 
 
De vloeistof wordt in de 41m3 gebracht door bijvoorbeeld 
pompen waarna de vloeistof doorstroomt naar de 15m3 
containerbak. De zware delen zullen bezinken waarna er 
schoner water overblijft. Doordat de bezinkstraat relatief 
lang is, zullen ook kleine deeltjes bezinken.  
 
Optie B 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het is ook mogelijk om in 1 bak te vullen en vervolgens de 
vloeistof op te splitsen in 2 straten. Op deze manier wordt 
de capaciteit opgeschaald. 
 
Optie C 
 
 
 
 
De bakken zijn ook aan de zijkant voorzien van aansluitingen 
om PE buizen op te plaatsen. Wanneer er de projectlocatie 
geen ruimte is om de bakken in de lengte te plaatsen, 
kunnen de bakken ook naast elkaar worden geplaatst. Het is 
belangrijk altijd te zoeken naar de mogelijkheid waarbij de 
vloeistof de langst mogelijk weg heeft af te leggen, dan zal 
het meeste sediment bezinken. 
 
Afvoeren/ verwijderen sediment 
Het sediment kan met een kraan, met beleid, uit de 
containerbakken worden geschept. De sediment kan op de 
projectlocatie worden achtergelaten of worden afgevoerd 
per as. Vlerk heeft een eigen grondbank en vrachtwagens om 
dit mogelijk te maken. Vlerk kan ook met een knijperauto 
komen om het sediment uit de bakken te scheppen er 
vervolgens af te voeren.  
 
In bedrijfstelling 
De containerbakken worden aangeleverd door Vlerk. 
Vervolgens kunnen onze medewerkers alle slangen en 
pompen aansluiten. Het is ook mogelijk dit zelf te doen. 
Indien gewenst, kan Vlerk alle pompen, slangen, verlopen en 
leidingwerk leveren. 

De technische gegevens zijn op datum van uitgifte juist vermeld. Vlerk houdt zich het recht voor om deze zonder voorgaande 
kennisgeving te wijzigen. info@vlerk.nl ▪ Bedrijfsweg 8 ▪ 3411 NV Lopik ▪ Nederland ▪ +31 (0) 88 264 264 0 www.vlerk.nl 
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