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ecobeton water technologies

Wie zijn wij?

• Opgericht in 1910

• Eigen engineering

• Trendsetter in de watersector

• Complete oplossingen in beton en kunststof

• Onafhankelijk bedrijf – financieel sterk

• Trends Gazelle 2016 & 2017



HUISHOUDELIJK AFVALWATER 

INDUSTRIEEL AFVALWATER

STEDELIJK AFVALWATER

HEMELWATER

ecobeton water technologies

Onze 4 kerncompetenties



ecobeton water technologies

Simple

Solid

Sustainable

Sure
Smart

Hoe onderscheiden wij ons?

robuust

eenvoudig

duurzaam

slim

betrouwbaar

Onze oplossingen worden ontworpen volgens de 5 S’en



ADVISEREN & MEEDENKEN met onze relaties

PLUG & PLAY Het plaatsingsgemak bevorderen 

KENNIS & ERVARING Risico’s beperken/uitsluiten Reductie v. faalkosten

SERVICES o.m. logistiek / afhalingen / dienst na verkoop

ecobeton water technologies
Hoe onderscheiden wij ons?



ecobeton water technologies

VOORSCHRIFTEN
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

vergezellen de levering

TECHNISCHE FICHES
LASTENBOEKVOORSCHRIFTEN
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

ondersteuning voor / tijdens / na het bouwproces

Hoe onderscheiden wij ons?



HEMELWATER



INFILTRATIE



Wetgeving Hemelwater
GSV

Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening 

Hemelwater (GSV)

Nieuwe wetgeving = verplichting
Vanaf  01/01/2014 : nieuwe wetgeving Vlaanderen

Vanaf 26/09/2016 : aanpassing nieuwe wetgeving Vlaanderen

U heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig

als u een constructie wilt

bouwen / afbreken / herbouwen / verbouwen / uitbreiden



Wetgeving Hemelwater
GSV is van toepassing bij 

• het bouwen / herbouwen / uitbreiden van overdekte constructies waarbij de 

nieuwe oppervlakte > 40 m²

• het aanleggen / heraanleggen / uitbreiden van verhardingen waarbij de 

nieuwe oppervlakte > 40 m²

• het aanleggen van een afwatering voor constructies of verhardingen 

waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem 

infiltreerde

• bij verkavelingen waar voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis



2. Wetgeving Hemelwater
Hemelwaterput / Infiltratie

Bouwen Herbouwen Uitbreiding Part. Woning: R-tank min. 5.000 L netto inhoud

Infiltratie
Geen infiltratie bij opp. goed < 250m²

Aanleg Heraanleg Uitbreiding Infiltratie verboden bij waterwingebied

Overdekte 
constructie

Overdekte 
constructie

Verharding Verharding Verharding

K = afwaterende oppervlakte
Infiltratieoppervlakte: K / 25 (wetgeving zegt : 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte)
Infiltratievolume: K x 25 (wetgeving zegt : 25 m² per afwaterende oppervlakte) 

De bodem telt niet mee als infiltratie-opppervlak & enkel de netto oppervlakten van de open zijwanden

Uitzonderingen op K : Groendak : K/2  &  Plaatsing hemelwaterput : K – 60 m²

Overdekte 
constructie



Wetgeving Hemelwater
GSV

Wetgeving houdt geen rekening met bodemsamenstelling



Wetgeving Hemelwater
Vertraagd afvoeren

VERTRAAGD AFVOEREN

Wanneer:

- hoge grondwaterstand (infiltratie niet mogelijk)

- in een waterwingebied type I & II

]



ONZE INFILTRATIE
OPLOSSINGEN

CONFORM
DE

G.S.V.



Particuliere Projecten



WISSELSPRONGFILTER
Zelfreinigende fijnvuilfilter van het type WSP

Filterkeuze = belangrijk

• Kwaliteit van het hemelwater in de tank

• Minder tot geen vervuiling in de
infiltratievoorziening



ECO GSV
Opslag en Infiltratie



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

2 functies : Opslag & Infiltratie in 1 kuip

Het onderste gedeelte = opslag
aardvochtig beton

Het bovenste gedeelte = infiltratie
waterdoorlatend (poreus) beton

Productie in 1-GIET beurt



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

2 functies : Opslag & Infiltratie in 1 kuip

Test: Waterdoorlatendheid poreus beton bij GEOS nv

Conform PTV 122
(onder BELAC ISO 17025 accreditatie) 

Waterdoorlatendheid is groter dan 1,5·10-4 m/s 

Waterdoorlatendheid van grof zand 

Productie uitsluitend met Benor-gekeurde grondstoffen



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

2 functies : Opslag & Infiltratie in 1 kuip
VOORDELEN

- Compacte oplossing & meest ondiepe infiltratie 

- Weinig grondverzet  (1 kuil)

- 1 Put → 1 mangat → 1 gietijzeren deksel 

- Opslag en infiltratie = perfect op elkaar afgestemd 

- Correcte dimensionering i.f.v. het dakoppervlak : 
CONFORM GSV



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

2 functies : Opslag & Infiltratie in 1 kuip
VOORDELEN

- Kostprijs : slechts 75 euro duurder dan een R-tank

- Wapening = elektro-gegalvaniseerd

- Rondom om geen geotextiel nodig

- Eenvoudig inspecteer en reinigbaar : mantoegankelijk
reinigen met hoge druk onder een hoek van 45°



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

2 functies : Opslag & Infiltratie in 1 kuip
AANDACHTSPUNTEN

- Als grondwaterstand zich in de infiltratiezone 
bevindt : niet toepassen

- Geen geotextiel nodig

- Rolgrind 0/32 : 30 cm onder de infiltrerende zone 
aanvullen met rolgrind 



ECO GSV TRIOOL

3 FUNCTIES:

- Filtering

- Opslag

- Infiltratie

IN 1 KUIP



Aanvullen met rolgrind 0/32

Waarom?

Functie van het rolgrind 0/32

- het oppervlaktewater (met zanddeeltjes vervuild) langs de put afleiden

- 0/32 : continue korrelverdeling : geen verzakking 

ECO GSV
Opslag en Infiltratie



Rondom om aanvullen met rolgrind 0/32

Waarom geen steenslag?

Steenslag 

- Scherpe randen : beschadiging van de put

- Steenslag = kalkachtige grondstof = infiltratie slibt toe

ECO GSV
Opslag en Infiltratie



ECO GSV
Opslag en Infiltratie

• Afwaterende oppervlakte

• 160 m²

• Hemelwateropslag

• 5.000 L

• Infiltratievolume

• Van  2500 liter

• Infiltratieoppervlak

• 4,32 m²



ZENO
Infiltratie

®®



ZENO
Infiltratie

®®



ZENO
Infiltratie

®



ZENO
Infiltratie

 Ideaal bij zeer hoge grondwaterstanden

®



ZENO
Infiltratie

ZENO = opslag (buffer) – en infiltratiekamer

Vorm = RONDE RING
= cilindrische put ZONDER BODEM met deksel

Reden = oppervlakte bodem ≠ infiltratieoppervlakte

Constructie van de ZENO = ROBUUST 

Waterdoorlatend (poreus) beton getest Conform PTV 122 
(idem ECO GSV)

Productie ervan uitsluitend met Benor-gekeurde grondstoffen

®



ZENO
Infiltratie

ZENO : Verschillende types 

Inf.vol. Inf.opp.
(Liter) (m²)

- ZENO 166 (102) 1800 4,80
- ZENO 216 (100) 3140 6,28
- ZENO 248 (100) 4190 7,24
- ZENO 248 (115) 4810 8,34

- ZENO 166 (51) 900 2,40
- ZENO 248 (50) 2095 3,62

®



ZENO
Infiltratie

VOORDELEN
- Ondiepe infiltratie = mogelijk (ZENO 50 cm)

- Geen geotextiel (↔met kratten)

- Geen rolgrind nodig, goede aanvulzand (↔met kratten)

- Minder grondverzet / grondafvoer (↔met kratten)

- Opslag en infiltratie = perfect op elkaar afgestemd 

- Inspecteer & reinigbaar : mantoegankelijk (↔met kratten)

®



ZENO
Infiltratie

VOORDELEN

- Kostprijs : goedkope infiltratie (↔met kratten)

- Geen toezichtsput nodig

- De buffercapaciteit kan EENVOUDIG vergroot worden

®



Geen enkele andere infiltratievoorziening 
in België 

is vandaag gekeurd op waterdoorlatendheid

ECOGSV & ZENO
Infiltratie

®



KRATTEN
ALS 

INFILTRATIE-OPLOSSING 
???



KRATTEN
Infiltratie

- Diverse belastingsklasses
- Ondergronds

Voordelen



KRATTEN
Infiltratie

Aandachtspunten

- NIET mantoegankelijk ↔ ECO GSV & ZENO
- wie gaat in de kratten kruipen?

- Infiltratie-oppervlakte = netto-oppervlakte van de zijwanden 
conform de GSV

Vlario studies tonen aan dat kratten niet geschikt zijn als infiltratie-oplossing!



KRATTEN
Infiltratie

1 ste lijnsonkosten : OVERBODIG

- Kostprijs van de KRAT op zich = DUURDER ↔ ECO GSV & ZENO

- Geotextiel nodig (om verstopping te voorkomen) ↔ ECO GSV & ZENO

- Plaatsing toezichtsputten noodzakelijk ↔ ECO GSV & ZENO

- Verhouding Inf.vol / Inf.opp. = minder gunstig



KRATTEN
Infiltratie

2 de lijnsonkosten : OVERBODIG

- MEER grondverzet, MEER werkuren ↔ ECO GSV & ZENO

- Meer grondafvoer ↔ ZENO 

- Inbouwdiepte kratten : diepe infiltratie : hoge gronddekking 40 - 70 cm



KRATTEN
Infiltratie

3 de lijnsonkosten : OVERBODIG

- Inspectie : camera-inspectie nodig ↔ ECO GSV en ZENO

- Reiniging : 
• Reiniging en inspectie bevindt zich meestal slechts in de bovenste

laag units

↔ ECO GSV & ZENO : via mangat met hoge drukreiniger



Waterdoorlatend 
verharden



Waterdoorlatende verharding

• De toepasbaarheid is oneindig

• Ideaal materiaal in strijd tegen wateroverlast

• 100 % waterdoorlatend

• Vorm –en kleurvast (HDPE)

• Verschillende belastingsklassen (max. 300 
ton/m²)

• Copro-gekeurd

• Licht in gewicht

• Diverse kleuren: groen, grijs, zwart en wit



Waterdoorlatende verharding

• Eenvoudige en snelle plaatsing door 
voormontage van ± 1 m² en het uniek 
kliksysteem aan 4 zijden waardoor het 
verzagen geminimaliseerd wordt 
65% besparing aan manuren

• Uiterst stabiel en altijd bewandelbaar

• Gebruiksvriendelijk: geen scherpe kanten

• Reflecterende markeernoppen



SEPA PUTJE

• Meest eenvoudige oplossing voor het gescheiden 
afvoeren van regenwater en poetswater via één 
rooster

• Van toepassing voor:
• Opritten
• Kleine verharde oppervlakken
• Terrassen
• Privé-parkings

• Licht in gewicht, klein van vorm & plaatsbesparend
• Eenvoudig zelf te plaatsen
• De richting van de uitlaten zijn aanpasbaar
• Geen mechanische noch elektromechanische 

onderdelen



Lijnafwatering
Afvoergoten

• 0 jaar vloeistoffen (bv. olie en benzine).





Wat is van belang?

Soort goot (materiaal)
Belastingsklasse (A15 tot F900)

Inwendige breedte / hoogte
Uitwendige breedte / hoogte
Soort rooster (sleuf / maas) 

Rooster materaal (gietijzen / inox)
Andere kenmerken 

Juiste dimensionering / afvoerdebiet

gamma beton

Lijnafwatering



gamma beton

Dank u voor uw aandacht 


