DRAINWAVE
WATERDOORLATENDE VOEGSTRIPS

Infiltratie met Drainwave
HOGE DOORLAATBAARHEID, MINDER ONDERHOUD
Door klimaatverandering, bodemdaling en verdergaande verstedelijking neemt de kans op
wateroverlast door hevige regenbuien nog steeds toe. Infiltratie of het tijdelijk bergen van relatief
schoon regenwater via de bestrating is gemeengoed geworden, maar vraagt veel aan onderhoud en
beheer. Door het toepassen van voegstrips (Drainvoegen) met een hoge doorlaatbaarheid kunnen
gewone straatstenen met een normaal onderhoudsregime toegepast worden.

De Drainvoeg is door Drainvast en de gemeente

De Drainvoeg is gemaakt van naaldvilt van 85% PP

Bergen (NH) bedacht om problemen met water op

en 15% PE zonder lijm- of andere toeslagstoffen.

straat op te lossen en is winnaar van de RIONED

Het materiaal wordt niet aangetast door vorst

innovatie award 2014. Om ook in de vraag naar

of strooizout. Regulier onderhoud volstaat,

machinaal straten te voorzien ontwikkelden

vegen tast de Drainvoeg niet aan. Dus geen dure

Drainvast en Struyk Verwo Infra samen Drainwave:

onderhoudskosten door het aanvullen van split

een machinaal pakket met in elke laag 12 strips

tussen de voegen of erger nog: het herstraten van

die samen voor een infiltratie-snelheid van 1.000

losliggende stenen. Indien de weg tonrond wordt

liter/seconde/hectare zorgen, gemeten volgens de

aangelegd, kunnen losse voegstrips voor extra

beoordelingsrichtlijn 9040. Voor dit pakket zijn

doorlaatbaarheid zorgen door deze aan de kopse

zowel keperstenen als bisschopsmutsen beschikbaar.

kant van de strekstenen aan te brengen.

12 Drainvoegen in een laag geven een
waterdoorlatendheid van 1.000 liter/
seconde/hectare.

De Drainvoegen blijven na het vegen goed
ingeklemd.
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VOORDELEN OP EEN RIJ:
■■ Minder onderhoud (vegen, vacuüm)
■■ Geen loszittende stenen, grotere
levensduur straatwerk
■■ Kostenbesparing op vervanging split
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Drainwave toegepast in een
parkeervak. Het machinaal pakket
is gelegd in elleboog-verband
aangevuld met halve stenen.

Drainwave op de kopse kant van
de strekstenen tussen de rijweg
en parkeervakken.
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Verwerkingsadvies keperverband
Trottoirzijdes keperverband
Elke laag bestaat uit 44 stenen waarvan 6 ingekorte stenen met elk 2 Drainvoegen. Om materiaalverlies te voorkomen
wordt aan de trottoirzijdes zoveel mogelijk de volgende werkwijze aangehouden:

Bisschopmutsen uitzetten langs de strekstenen en de

De open ruimte vullen met 9 normale stenen en 2

lagen in elleboogverband aanstraten. De gearceerde

ingekorte stenen met elke 2 Drainvoegen uit de laag

steen vervangen door één ingekorte steen met 2

van het bijgezette pakket. Herhaal deze werkwijze,

Drainvoegen uit de laag van een bijgezet pakket.

zodat er geen ingekorte stenen en Drainvoegen
overblijven van het bijgezette pakket.

Machinaal plaatsen
Strooi direct veel voegzand op het net gelegde straatwerk en veeg dit in. Rij met de machines zoveel mogelijk rechte
lijnen op het straatwerk. Maak met machines alleen krappe bochten op een kunststof afdekplaat.

Gebruik als voegzand een goed drainerende
0,5-2 zonder 0-0,5 fractie. Dit materiaal
tevens gebruiken als straatlaag (ca. 5 cm).
De waterbufferende onderlaag dient
filterstabiel te zijn met de straatlaag.
Indien dit niet het geval is, dient gebruik
te worden gemaakt van geotextiel.
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Texturen
Standaard

Baleno

Betonnen uiterlijk, grijs of

Kleurvast met gebroken

gekleurd.

natuursteen, niet uitgewassen.

Lavaro

Breccia

Uitgewassen deklaag van

100% natuurstenen deklaag,

gebroken natuursteen.

licht uitgewassen.

Liscio

Sabio

100% natuurstenen deklaag,

100% natuurstenen deklaag,

geslepen.

gestraald.

Novato

Keranova

Kleurvaste deklaag met fijn

Deklaag met een keramisch

natuursteen, niet uitgewassen.

uitstraling, niet uitgewassen.

Structura

Optiflex

Kleurvaste deklaag met een open

Uitgewassen deklaag

structuur, niet uitgewassen.

met hoog reflecterend
natuursteen.

Kleuren standaard

Grijs

Zwart

Rood

Ter aanvulling op de
Drainwave-pakketten zijn losse
strips van 100x76x8 mm en de
Drainbrick in keiformaat los bij
te bestellen.
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Struyk Verwo Infra.
Straatbepalend.
Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om
de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment
bestaat uit esthetisch, economisch en maatschappelijk
verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.

prestigieuze inrichting met natuursteen
inspirerende straatbeelden met beton
gemak in verwerking, gebruik en onderhoud
verkeersveilige situaties
duurzame leefomgeving

Verkoopkantoren: Regio West  Alphen a/d Rijn  T 0172 - 245 700  Regio Oost  Tiel  T 0344 - 624 488
www.struykverwoinfra.nl

