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Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de kans op
wateroverlast door hevige regenbuien nog steeds toe. Hogere
temperaturen hebben invloed op de leefbaarheid van de stad.
Het klimaatbestendig maken van onze stedelijke omgeving vraagt
om creativiteit van de ruimtelijk ontwerper, waarbij wordt gezocht
naar manieren om regenwater te verwerken op plekken met
weinig ruimte en meerdere functies. In aanvulling op ondergrondse
voorzieningen biedt bovengronds afvoeren kansen om water voor
bewoners beter zichtbaar te maken en meer groen in te passen.
Vanuit de visie van een integraal ingerichte openbare ruimte
werken Struyk Verwo Infra, Struyk Verwo Aqua en Drainvast
samen om een koppeling te maken tussen de bovengrondse en
ondergrondse infrastructuur. Deze brochure toont dan ook een
overzicht van oplossingen, waarmee regenwater zichtbaar en
zorgzaam afgevoerd kan worden.
Het diverse aanbod van producten, kan afhankelijk van het
ontwerpvraagstuk, leiden tot interessante combinaties. Ook
maatwerk en productontwikkeling behoren tot de mogelijkheden,
waarbij u gebruik kunt maken van diverse expertises. Graag delen
wij onze kennis met u!
Meer gedetailleerde informatie over de getoonde producten
en mogelijkheden, kunt u vinden op de websites van deze drie
bedrijven.
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Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in de publieke
bestrating. Specialist in duurzame bestratingsmaterialen en
-oplossingen in beton, afgestemd op elk type buitenruimte.
Door bundeling van specialistische kennis en ervaring adviseert
en ondersteunt zij relaties bij elke fase in de projectrealisatie:
ontwerp, materiaalkeuze, uitvoerings- en beheersvraagstukken.
In nauw samenspel met de klant wordt voor elke situatie een
Straatbepalende invulling gerealiseerd.
www.struykverwoinfra.nl

Struyk Verwo Aqua is een toonaangevende specialist in afwatering
en waterbehandeling. Onder de merken AQUAWAY® (producten
voor waterafvoer) en AQUAGATE® (toegangssystemen tot
onderliggende rioolschachten) biedt zij een breed gamma aan
beton-gietijzer producten voor drainage toepassingen, zoals
goten, kolken en putdeksels. Als gevestigd producent met
tevens adviserende rol bij projecten waar maatwerk noodzakelijk
of wenselijk is, is Struyk Verwo Aqua betrokken bij de meest
uiteenlopende infrastructuurprojecten in Nederland.
www.struykverwoaqua.nl

Drainvast bedenkt en ontwikkelt innovatieve producten voor
waterafvoer en infiltratie die eenvoudig in de openbare ruimte
ingepast kunnen worden. Met de Drainvoeg en de Drainbrick won
Drainvast respectievelijk de RIONED en Infratech innovatieprijs.
Drainvast is partner van Struyk Verwo Infra en Struyk Verwo Aqua
met wie zij het Drainwavepakket en de Drainstop ontwikkelden.
www.drainvast.nl
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Infographic regenwaterafvoer
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Afkoppeling daken
Een groot deel van het verharde oppervlak in Nederland bestaat uit daken. Het
relatief schone regenwater kan worden opgevangen voor gebruik in huis of
zichtbaar wegstromen en benut worden voor infiltratie.

Buffergoten

Exfiltratiekolken

Water tijdelijk bufferen en
gecontroleerd afvoeren via een
infiltratievoorziening kan met de
buffergoten uit gewapend zelfverdichtend beton. De goten
zijn voorzien van betondeksels,
gietijzeren of verzinkt stalen
roosters geschikt voor licht tot
zwaar verkeer en leverbaar in
diverse maatvoeringen.

Hemelwater op daken kan direct
worden afgekoppeld door de
dakgoten aan te sluiten op een
exfiltratiekolk. Bij regen wordt
het water uitgespuwd zodat het
in waterregulerende bestrating
infiltreert of via de bestrating naar
een wadi of gescheiden stelsel
wordt afgevoerd.

Watertegels
In combinatie met exfiltratiekolken of waterspuwers wordt het
hemelwater via deze speciaal
ontworpen tegels zichtbaar
afgevoerd, wat bijdraagt aan de
bewustwording van wijkbewoners. De tegels kunnen zonder
probleem in het bestaande
trottoir worden ingepast en zijn
overrijdbaar met een rolstoel.
Meerdere legpatronen zijn
mogelijk.

Verholen goten

Regenwaterputten
Afgekoppeld regenwater kan
worden gebruikt voor alle toe
passingen waarvoor geen drink
waterkwaliteit nodig is. Bijvoorbeeld
voor het toilet, de wasmachine en
de tuin. Hierdoor wordt al gauw
50% bespaard op drinkwater. Een
regenwaterput filtert het water en
verdeelt dit met een pomp via een
tweede circuit in de woning.
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Verholen goten zijn leverbaar
in vele uitvoeringen, volledig
uit beton, met verzinkt stalen
hoeklijn of met betonnen of
stalen tussenbruggen in de
sleufopening. Voor een mooi
en vlak straatbeeld biedt de
Variatop uitkomst: elementen
van de omliggende verharding
worden op de randen van de
sleufopening aangebracht, zodat de goot minder zichtbaar is.

Molgoten
Van oudsher wordt de molgoot
toegepast langs wegen voor
een eenvoudige en efficiënte
waterafvoer. Ook lopen molgoten steeds vaker door de tuin
zodat water uit de regenpijp
naar het trottoir kan afstromen
om vervolgens te infiltreren via
infiltratiekolken of wadi’s.

Wadi’s
Waterafvoer, drainage en infiltratie: de wadi heeft een vaste plek verkregen bij
de inrichting van de openbare ruimte. De groene greppels zijn niet meer weg te
denken uit de nieuwbouwwijken. Het lijkt een gewone groenstrook, maar is een
ingenieuze manier om regenwater in het grondwater te laten infiltreren.

Drain- en
roostergoten
Drain- en roostergoten zorgen
voor een veilige afwatering in elke
situatie waar regenwater afgevoerd
moet worden dankzij de roosters
met een hoge wateropname. Deze
roosters zijn goed overrijdbaar voor
alle weggebruikers en kunnen als
overbrugging tussen twee wadi’s
dienen.

Grachtelementen

Wadiplaten

Esthetisch mooie wadi’s worden gecreëerd met gracht
elementen die in diverse maatvoeringen leverbaar zijn.
De grachtelementen zorgen voor een blijvend constructieve vorm van de wadi en kunnen worden uitgevoerd
met of zonder infiltratie openingen. Het aanbrengen van
zwerfkeien en groenaanplanting geeft een natuurlijk
eindresultaat.

Brede wadi’s met veel infiltratiecapaciteit kunnen
worden overbrugd door platen met een open structuur zodat het water van de straat op deze plek direct
wordt afgevoerd. De wadiplaat is tevens een opvallend ontwerpelement en op maat leverbaar.
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Infiltratiekolken
Puntafwatering is nog steeds een efficiënte manier om water te verzamelen en
komt in vele vormen. Berging en afvoer naar gescheiden stelsels behoren tot de
mogelijkheden, maar ook rechtstreekse infiltratie.

Infiltratiekolk

Drainstop

Kolk voor het eenvoudig plaatselijk infiltreren (en bufferen)
van regenwater in de natuurlijke ondergrond. De kolk is
geproduceerd in poreus beton en is waterdoorlatend aan
de zijkanten. Infiltratie- en buffercapaciteit wordt vergroot
door een drainagekoffer bestaande uit zand of grind.

Deze kolk wordt in een waterbufferende fundering
geplaatst en treedt alleen in werking wanneer een
maximum peil wordt bereikt bij extreme neerslag.
Het water stroomt via 2 inlaten bovenaan rustig de
kolk in en stroomt dan via de uitvoerleiding onderaan
naar open water of een overstortput van het riool.

Aquasep
De eerste regenbui na een lange
droogteperiode brengt veel verontreiniging met zich mee. Speciaal
voor deze eerste vervuiling (‘first
flush’) is de Aquasep ontwikkeld.
Dit model is een intelligente infiltratiekolk die op basis van luchtdruk,
vervuild water naar het DWA riool
afvoert en vervolgens zorgt dat het
schone water kan afvloeien naar
het grondwater.
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Waterregulerende bestrating
Waterregulerende bestrating biedt de mogelijkheid om hemelwater direct te laten
infiltreren in de ondergrond of vertraagd naar het oppervlaktewater af te voeren.
Er zijn verschillende manieren om water door de verhardingsmaterialen te laten
stromen.

H2O-stenen
Waterpasserende stenen kunnen
met verschillende deklagen worden uitgevoerd. De constructieve
eigenschappen zijn zeer goed en
maakt deze steen geschikt voor
druk bereden wegen. De slimme
uitsparing maakt diverse legverbanden mogelijk. De doorlatendheid
hangt samen met het te gebruiken
voegmateriaal.

Drainagestenen
Waterdoorlatende stenen van poreus beton. De drainagestenen houden
PAK’s en zware metalen tegen en zijn daarom met name geschikt voor
parkeerplaatsen. In grotere maatvoeringen is deze steen ook geschikt voor
trottoirs en pleinen.

Drainbrick
Een infiltratiekolk op steenformaat.
Ontwikkeld om dichtgeslibde terreinen met een waterdoorlatende ondergrond weer geschikt te maken
voor infiltratie. De Drainbrick kan
ook dienen als extra waterafvoer
in waterregulerende bestrating.
Voor asfalt is een ronde uitvoering
beschikbaar.

Drainvoegen

Drainwave

Drainvoegen zijn door Drainvast
en de gemeente Bergen (NH)
bedacht om problemen met
water op straat op te lossen en
kunnen ook gebruikt worden in
dakbestrating. De strips hebben
een hoge doorlaatbaarheid om
het water af te voeren naar een
waterbufferende fundering.
Hier getoond in opvallend
blauw, maar ook in zandkleur
verkrijgbaar.

Om drainvoegen ook voor
machinaal straten geschikt te
maken, ontwikkelden Drainvast
en Struyk Verwo Infra samen
Drainwave: een machinaal pakket met in elke laag 12 waterdoorlatende Drainvoegen. Extra
doorlatendheid kan worden
verkregen door ook strips aan
de kopse kant van de strek
stenen te plaatsen.
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Groenbestrating
Groen maakt de openbare ruimte aantrekkelijk voor gebruikers, houdt minder
warmte vast en verkoelt door verdamping van water. Via groenbestrating kan water
ook deels infiltreren in de ondergrond.

Hydro Lineo

Greenbrick

Met deze bestrating worden
groene rasters gecreëerd door
stenen met afstandhouders.
Twee modellen grasstenen met
de afmeting 30x10x10 cm en
een begroeibaar oppervlak van
22% en 40% geven ontwerpvrijheid naar gelang de gewenste
functie en infiltratie.

De Greenbrick geeft de mogelijkheid om mooie bestrating met gras
te combineren en daarmee grote
oppervlakken geschikt te maken
voor waterinfiltratie en verdamping.
De Greenbrick is een holle steen
van kunststof die het verband
onderling waarborgt en waarin
gras voldoende ruimte krijgt om te
groeien.

Square
Dit model is ontworpen om
groenbestrating niet alleen aantrekkelijk te maken, maar ook
functioneel en toegankelijk. Het
formaat 60x30 cm kan eenvoudig gecombineerd worden met
30x30 cm. In de open ruimtes
kunnen 20x20 cm formaten
gelegd worden om looppaden
te creëren of parkeervakken te
markeren.

Groenstenen

Virage
Klassiek of modern, repeterend of afwisselend. Door de modulaire opbouw van
deze steen van 30x30 cm is het mogelijk verschillende patronen te maken met
vooral ronde vormen. Het evenwicht tussen beton en gras schept een lijnenspel
waarmee elke oppervlakte een opmerkelijk karakter en design krijgt.
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Deze vierkante stenen met de
afmetingen 25x25x8 cm hebben grote afstandhouders en
zijn toepasbaar in voetpaden,
parkeerplaatsen, opritten en
groenstroken. De vierkante
vorm kan in blok of halfsteensverband gelegd worden.
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Voor meer informatie, kijk op:
www.struykverwoinfra.nl
www.struykverwoaqua.nl
www.drainvast.nl

