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Ecopass en Ecodrain
Regenwater beheer(s)baar

Goed nieuws voor de grondwaterstand. Bebouwing neemt hand over hand toe. Het 
regenwater wat valt komt sneller in het oppervlaktewater terecht, waar het zijn weg van 
hoger gelegen gebieden naar lager gelegen gebieden zoekt. Traditionele systemen, waarbij 
het relatief schone water ook nog gezuiverd wordt, kunnen de grote hoeveelheden niet aan 
en raken overbelast. Dit vormt niet alleen lokaal een probleem maar ook regionaal en zelfs 
grensoverschrijdend. Een ander gevolg van deze versnelde afvoer van regenwater is de 
daling van de grondwaterspiegel, hetgeen verdroging tot gevolg heeft.

Twee problemen met dezelfde oorzaak. Oplossing 
hiervoor biedt infiltratie van het regenwater. Hier zijn 
verschillende methoden voor, waarvan infiltratie via de 
bestrating er één is. Een groot voordeel van deze 
techniek is dat het geen extra ruimte vraagt. De 
bestrating ligt er al of moet nog aangebracht worden. 
Een ander voordeel is dat het watertransport niet over de 
weweg plaatsvindt. Maar onzichtbaar is. Als één keer de 
keuze gemaakt is voor een waterdoorlatende verharding 
dienen een aantal zaken op de rij gezet te worden.

Dat zijn vragen omtrent de:
- omgeving
- grondslag van de bodem
- grondwaterstand
- doorlatendheid van de bodem (k-waarde)
- helling van het terrein
- gebruiksfunctie
- draagkracht

Deze moeten beantwoord worden om er een goed 
werkend systeem van te kunnen maken. De opbouw van
dde constructie kunnen we hieruit afleiden. Hiernaast een 
voorbeeld van hoe de opbouw van een constructie zou 
kunnen zijn.

Ingeval van Ecodrain® waterdoorlatende verharding 
wordt als voegmateriaal gewassen brekerzand 0-1 
aanbevolen met als verdere specificatie zeefdoorval: 
0,063 mm 0%, 0,125 mm <= 1% (dit zijn afgeronde 
percentages). In het geval van Ecopass®
waterpasserende verharding wordt als voegmateriaal
uitgewassen split 2-4 mm aanbevolen. Voor zowel
EEcodrain® als Ecopass® kan als straatlaag uitgewassen
split 2-5 mm toegepast worden.
Als buffer/fundatie kan voor beide systemen uitgewassen
granulaat 4-32 mm toegepast worden. Voorwaarde is dat
dit materiaal filterstabiel t.o.v. de straatlaag is. 



In dit geval hoeft geen scheidingsdoek tussen straatlaag 
en buffer te worden toegepast. Afhankelijk van de 
doorlatendheid van de bodem kan de dikte van de buffer 
bepaald worden. Als afscheiding tussen buffer en 
ondergrond dient grondkerend doek te worden toegepast, 
b.v. Geolon PP 15. Het behoeft geen verder betoog dat 
zowel buffer als straatlaag op de daartoe geëigende 
mamanier voldoende verdicht dienen te worden. Het 
materiaal mag hierbij niet verpulverd worden.

In het ontwerp van zowel Ecodrain® als Ecopass® moet 
altijd voorzien zijn in de aanleg van een nooduitlaat. Als 
om welke reden dan ook het water niet in voldoende 
mate via het systeem afgevoerd kan worden moet het 
water automatisch op een andere manier afgeleid 
worden. Dat kan naar een sloot of een laagliggend 
weiland zijn. Hierboven een voorbeeld van een 
totoepassing in een gebied waar vanwege hoge 
grondwaterstand infiltratie in de bodem niet mogelijk is. 
Het water wordt door infiltratiebuizen langzaam 
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Afhankelijk van de 
keuze van het type infiltratiebuis is de vertraging te 
regelen. Bij een hellend oppervlak dient de constructie 
van de buffer zodanig te zijn opgebouwd dat wordt 
vvoorkomen dat het water naar het laagste punt stroomt. 
Dit kan bijvoorbeeld met getrapte aanleg. De ervaring 
heeft inmiddels geleerd dat na enige tijd een ecosysteem 
in de buffer ontstaat, die ontstane vervuiling afbreekt.
Bij de uitvoering moet er rekening gehouden worden met 
het speciale doel van de bestrating.

Dit houdt in dat de aanleg van het systeem als laatste in 
de bouwfase dient te geschieden. Een waterdoorlatende 
verharding mag dus nooit als "bouwstraat" gebruikt 
worden. Door het dichtslibben van de bestrating (en/of 
fundatie) wordt de werking van het systeem sterk 
beïnvloed. Na de aanleg dient de bestrating 
onderhouden te worden om de goede werking van het 
sysysteem te garanderen. Regelmatig schoonmaken met 
behulp van een veegwagen en/of zoabcleaner is op zijn 
plaats. Waar nodig moet het voegmateriaal aangevuld 
worden. v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een speciaal 
onderhoudsadvies ontwikkeld. Ook is het van groot 
belang goede controle op de aanleg te houden. Fouten 
bij de aanleg kunnen in de toekomst aanleiding geven tot 
mmoeilijk te traceren problemen. Indien gewenst brengt 
v.d. Bosch Beton* u in contact met toeleveranciers van 
onderbouwmaterialen, welke u in uw systeem toe zou 
kunnen passen.

Bijv. ondoordringbare ondergrond



Vier stappen naar een
succesvol project

Overweging toepassen 
afkoppelen en keuze voor 
waterdoorlatende 
verharding.

Factoren die een rol kunnen spelen:
 - omgeving
 - alternatieven
 - ruimtebeslag
 - grondwaterstand
 - eventuele verontreinigingen
  - prijs
Het is van belang om eerst een verkennend 
bodemonderzoek uit te laten voeren.

Bodemonderzoek waaruit blijkt:
 - doorlatendheid van de bodem
 - grondslag
 - draagkracht

Verder zijn van belang:
 - omgeving
  - helling van het terrein
 - gebruiksfunctie
 - neerslaghoeveelheid
 - aan te sluiten oppervlak

Vervolgens kan men het systeem kiezen, de 
grootte van de buffer en indien van 
toepassing het infiltratiebuizen-systeem.

Aandachtspunten:
 - planning van de aanleg
 - gebruik juiste materialen
 - zorgvuldige uitvoering

Belangrijk:
 - aangepast reinigingsschema
 - controle voegen, waar nodig aanvullen
 - bouwactiviteiten
 - omgevingsfactoren
 - controle van het systeem

In deze fase komen alle 
factoren aan de orde die 
van invloed zijn op de 
werking van het systeem. 
Hieruit volgt de opbouw 
van het systeem.

Na het ontwerp komt de 
uitvoering, waarbij 
aandacht moet worden 
geschonken aan het 
gebruiksdoel.

Deze “nazorgfase” is van 
belang om een goede 
werking bij voortduring te 
garanderen.

Ontwerp

Beslissing

Uitvoering

Onderhoud

Ecopass® waterpasserende stenen

Ecopass® wordt geleverd onder KOMO-keur 
NEN-EN 1338, heeft een K-waarde (water-
passerendheid) van 4000 l/s/ha en is leverbaar 
in vele kleuren en oppein vele kleuren en oppervlaktestructuren. Bij 
naadloze aansluiting aan normale bestrating, 
ontstaat één geheel.

Geleverd als machinaal elleboog-/keperverband, 
inclusief halve stenen. Prima te combineren met 
standaard bisschopsmutsen en verkeersstenen.

Ecodrain® waterdoorlatende stenen

Ecodrain® wordt geleverd volgens de BBB-keur 1 
van v.d. Bosch Beton. De steen heeft een 
K-waarde van 270 l/s/ha en bij nat weer een 
“droge uitstraling”.

Leverbaar als handmatig of machinaal pakket in Leverbaar als handmatig of machinaal pakket in 
zwart, grijs of andere kleuren. Ook 
bisschopsmutsen, halve stenen zijn leverbaar. Op 
aanvraag produceren wij ook andere formaten, 
zoals dubbelklinkers of dubbel-dubbelklinkers.


