
 



OPLOSSINGEN  
IN PREFAB BETON

INFILTRATIE   
VAN HEMELWATER

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen van de 
informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De uitgever kan dan ook niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een product dient rekening gehouden te worden met het wettelijk 
kader, de productnormen, de voorschri�en van de fabrikant, de lokale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.
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De leden van FEBELCO (en FEBESTRAL) bieden een ruime waaier aan innovatieve producten voor 
hemelwaterinfiltratie aan, elk met een specifieke toepassing. Elk product draagt individueel bij tot een betere 
hemelwaterhuishouding, maar idealiter worden de verschillende producten gecombineerd om een zo groot 
mogelijk infiltratievolume te creëren.

Zowel tijdens het ontwerp als tijdens de plaatsing moet er bijzondere aandacht besteed worden aan het 
totale pakket. Zo moeten bijvoorbeeld zowel de ondergrond als de opbouw voldoende infiltratiecapaciteit 
en draagkracht hebben om een succesvol infiltratieproject te realiseren. Indien u één van de producten wilt 
gebruiken kan u altijd contact opnemen met FEBE of de fabrikant.

FEBE is de beroepsvereniging van fabrikanten van prefab betonproducten en voert promotie voor de producten van de sector. 
De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan prefab elementen voor de bouw en de infrastructuur, gaande van 
eenvoudige, ongewapende producten zoals betonmetselstenen en straatstenen tot grote structuurelementen.

FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van alle betonnen producten die men nodig hee� voor de opvang, transport, 
behandeling, buffering en infiltratie van water. FEBELCO stelt zich als doel de verschillende betonproducten van haar leden te promoten, 
belang te hechten aan kwaliteitsvolle normen en verdere technische ontwikkelingen binnen de productsector te bevorderen en te 
ondersteunen. Al deze doelstellingen zijn gekaderd binnen de noodzakelijke evolutie van de Europese en Belgische waterhuishouding 
en rioleringssector.

De prefab betonindustrie stelt een breed gamma aan 
innovatieve producten ter beschikking om hemelwater 
efficiënt in de ondergrond te laten infiltreren. Prefab 
beton is de ideale oplossing voor een beter waterbeleid.

Samen voor een beter waterbeleid

Poreuze betonbuis
 De bijzondere betonsamenstelling van poreuze betonbuizen zorgt ervoor dat water over het 
volledige oppervlak van de buis ter infiltratie naar de grond afgevoerd kan worden. Poreuze 
buizen met een grote diameter kunnen daarnaast ook als buffer gebruikt worden. De buizen 
sluiten naadloos aan op de traditionele betonbuizen waardoor ze samen in één project 
kunnen aangewend worden.

Betonnen regenwater- en inspectieput
Infiltrerende regenwaterputten en inspectieputten kunnen worden toegepast in combinatie 
met (poreuze) betonbuizen. Door meerdere putten aan elkaar te schakelen ontstaat een 
groot buffer- en infiltratievolume. Ze zijn geschikt voor particuliere en openbare projecten. 
 
 

Infiltratiekolk met poreus beton
Dankzij de poreuze vlakken kan een deel van het opgevangen hemelwater direct infiltreren.  
Het overige hemelwater kan op de traditionele manier afgevoerd worden naar andere 
(infiltratie-)voorzieningen.

Betonstraatstenen (poreus, verbrede voegen, 
drainageopeningen)
U kan kiezen voor de combinatie van het comfort van een verharding met het rechtstreeks 
infiltreren in de ondergrond. Bij hevige regenval kan het overtollige hemelwater traditioneel 
afgevoerd worden naar het rioleringsstelsel waarna het verder kan infiltreren of worden 
gebufferd.

Grasbeton- en (poreuze) betonnen grootformaattegels
Deze producten zorgen eveneens voor een rechtstreekse infiltratie van het hemelwater 
in de ondergrond en kunnen gebruikt worden voor veel verschillende toepassingen zoals 
parkeerzones, wandelpaden, trage wegen, langs sportvelden, enz …

Grachtelementen, U-kanalen, goten
Om de stabiliteit van het wegdek en het profiel van de gracht niet in het gedrang te brengen 
worden de grachten beschoeid met betonnen prefab elementen. Dit resulteert in een 
onderhoudsvriendelijke afwatering/infiltratie. Al deze producten bestaan in poreus beton 
en in gewoon beton voorzien van infiltratieopeningen. Omwille van de stabiliteit kan de 
voeg voorzien worden van een hol/dol verbinding. Ze dragen bij tot een rechtstreekse 
infiltratie van het hemelwater zodat het achterliggend rioleringsstelsel minder wordt belast. 
Indien nodig kunnen deze elementen voorzien worden van een overrijdbare (gesloten of 
roostervormige) afdekking.

www.alkern.be www.declercq-beton.be www.bleijko.be

www.bovin-beton.be www.lithobeton.be www.martensgroep.eu 

www.socea.be www.tubobel.group www.webeco.be




