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Gras
Beplanting

W Watertoevoer 

S Stroomaansluiting/stopcontact

Schaal: 1 cm = m

Graag een referentiemaat op de tekening aangeven (bv. zijkant huis = 10 m)



Het maken 
van een 
beregeningsplan

Gegevensblad

Beregening op maat 
Elke beregeningsinstallatie is een uniek samenspel van onder 

andere sproeiers, een druppelslang, leidingen, afsluiters en 

eventueel een besturingscomputer. Om te bepalen welke 

beregening het beste bij u of uw klant past, zijn er naast 

het te beregenen oppervlak meerdere zaken van belang: het 

type sproeier, de leiding, moet er automatisch of handmatig 

beregend worden, wordt de beregening met een pomp of via 

de waterleiding aangestuurd? Aan de hand van deze gegevens 

kan Wildkamp een passend beregeningsplan samenstellen. 

Naast de offerte ontvangt u een duidelijke tekening. 

Hierdoor zal de aanleg van de beregeningsinstallatie 

een stuk eenvoudiger en sneller gaan. Zo bent u zeker 

van een goed werkende beregening!

Watertoevoer (waterbron voor het beregeningssysteem)

o Via waterkraan

Vultijd   liter emmer in seconden:

o Via aan te schaffen pomp (bv. uit bron)

o Via een bestaande pomp

Vultijd   liter emmer in seconden:

Max. druk in bar/meter:

o Hydrofoorpomp (voor meting van de vultijd waterkraan 

 eerst minimaal 30 seconden laten lopen)

o Beregeningspomp

Merk pomp:

Type pomp:

Aanzuighoogte in meters:

Gewenste beregening

o Pop-up (ondergronds)

o Bovengronds

o Druppelslang

Combinatie mogelijk

Besturing van de beregeninginstallatie

Moet de installatie automatisch werken, zonder dat 

u hiervoor iets hoeft te doen? Of wilt u de beregening 

altijd zelf handmatig starten?

o Handmatig

o Automatisch

Voltage

o 230 V (lichtnet)

o 400 V (krachtstroom)

Adresgegevens tuinbezitter / klant

Naam:

Straat:

Postcode & woonplaats:

Telefoonnummer (overdag):

E-mailadres:
Teken het perceel op schaal 

(1:100 of 1:200) op het 

millimeterpapier op de 

achterzijde van deze folder.

Teken het te besproeien 

oppervlak in. Markeer de 

verschillende vlakken (gras 

met een dikke streep omlijnen, 

beplanting zoals heggen, 

bloembedden met een zigzaglijn)

Teken eventuele hindernissen/

grote planten (bomen, grote 

struiken, zwerfstenen, 

tuinhuis, etc.) in het te 

besproeien oppervlak. 

Hulp nodig of meer informatie?
0523 - 68 75 00 
verkoop@wildkamp.nl

Wordt de installatie via een bron gevoed 
en heeft u nog geen pomp? Dan adviseren 
wij u een geschikte beregeningspomp aan 
te schaffen. Vul hiernaast de maximale 
aanzuighoogte in. Dat wil zeggen: 
het hoogteverschil in meters tussen 
de mogelijke standplaats van de pomp 
en de bovenzijde van de waterspiegel.

Berekening van paardenbak-beregeningen ook mogelijk!

Geef de vlakken aan die niet 

besproeid moeten worden 

(huis, terras, tuinpad, vijver, 

etc.) en arceer deze. Teken 

de watertoevoer (waterbron 

voor beregenings-installatie) 

bijvoorbeeld de waterkraan, 

bron of eventueel aanwezige 

pomp met de letter W in het 

plan. Als er binnen of buiten 

een stroomaansluiting aanwezig 

is, deze met de letter S in uw 

plan intekenen.

Vul het gegevensblad hiernaast 

in en neem deze mee naar 

uw Wildkamp filiaal of mail 

een ingescande versie naar 

verkoop@wildkamp.nl

1 2 3

Opmerkingen

Vul hier het 

aantal liter in

TIP!


