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Alle informatie
over afvoergoten en
de lineaire afwatering
van oppervlaktewater

CHANNEL
INFO

BIM is de toekomst van de bouw
Hauraton zet volop in op de ontwikkeling van BIM.

Wat betekent BIM voor
Hauraton?
De bouwsector maakt een revolutie door en BIM (Building
Information Modelling)
maakt daar deel van uit. BIM
is geen software, zoals sommigen denken, maar een
nieuwe werkwijze op basis
van een 3D-model.
Het verstrekt informatie en
tools aan architecten, ingenieurs en aannemers die ervoor
zorgen dat gebouwen en in-

frastructuur efficiënt gepland,
uitgevoerd en later geëxploiteerd worden.
Een goede, weldoordachte
planning is gebaseerd op gedetailleerde gegevens van de
fabrikanten. Alleen met een
geoptimaliseerde planning
kunnen immers kosten en
tijd bespaard worden en kan
een project op een rendabele
manier uitgevoerd worden.
Omdat BIM al in de planningsfase om gedetailleerd

werken draait, vertrouwen
veel planners al in de eerste
fases van de werkzaamheden
op BIM-objecten van fabrikanten van bouwproducten.
Dit nieuwe verkoopinstrument opent heel wat nieuwe mogelijkheden voor
Hauraton.
Welke landen maken al actief gebruik van BIM?
Alicia Kraft: De
Scandinavische landen, het
VK, de VS, Nederland en
China, maar ook Oostenrijk
en Zwitserland gebruiken
BIM al als specificatie of
norm voor projectbeheer
in overheidsopdrachten, en
deze trend zet zich voort.
In Duitsland wordt BIMprestatieniveau 1 al gepland
voor alle nieuwe infrastructuurprojecten vanaf dit jaar.
Prestatieniveau 1 omschrijft
de minimale vereisten waar-

aan alle nieuwe projecten
die met BIM gepland worden
vanaf 2020 moeten voldoen.

men moeten worden om op
langere termijn geld te besparen in de bouwsector.

Is BIM de toekomst van de
bouw?

Dit is uiteraard in het begin
altijd een moeilijk en langdurig proces tot alles soepel
loopt. BIM is een goede opportuniteit hiervoor. 

Tal van projecten hebben al
aangetoond dat deze planningsmethode zeer goed
werkt. Eigenlijk moet BIM
meer gezien worden als een
ontwikkelingsfase van CAD,
die vele voordelen biedt op
het vlak van ontwerp en
bouw. Algemeen wordt
erkend dat er
maatregelen
geno-

S

Opvang en afvoer
met Hauraton

pecialist in de afvoer van regenwater Hauraton
is al meer dan 60 jaar succesvol actief op de
internationale markt.

Dankzij ons uitgebreid productassortiment, gaande
van afvoerkanalen voor regenwater en roosters tot
waterinfiltratie en waterzuivering, zijn we uitgegroeid
tot een belangrijke en betrouwbare speler in de sector van de bouw, de openbare werken en de industrie.
Daarnaast ligt onze kracht ook in ons vermogen om
te innoveren door bijvoorbeeld een oplossing te bieden voor het terugwinnen van kunststof microdeeltjes uit kunstgrasvelden met SPORTFIX®CLEAN (zie
pagina 2).
Deze ‘Channel Info’ heeft dan ook als doel u te informeren over de mogelijkheden die we voor de opvang
van oppervlaktewater in België aanbieden. We wensen u alvast veel leesplezier met dit eerste nummer!
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Stijlvolle afwatering voor fonteinen
op Sint-Truidense pleinen

SPORTFIX®
CLEAN

Het Trudoplein en de Groenmarkt in Sint-Truiden worden in een nieuw jasje gestoken.
Blikvangers op de twee pleinen zijn de fonteinen.

Speelse waterpartijen met
lichtspektakels in verschillende
kleuren en spuitkoppen die in
verschillende richtingen en op het
ritme van muziek sproeien. Willemen
Infra - Kumpen leidde alles in goede
banen en legde rond de fonteinen
afvoersystemen van Hauraton aan.

Terugwinning van
kunststof microdeeltjes
uit kunstgrasvelden met
SPORTFIX®CLEAN

Natuursteen meets design
Tom Scheirlinck, projectvoorbereider
van Willemen Infra - Kumpen: “Op de
pleinen liggen 2 soorten natuursteen:
blauwe steen en gezaagd graniet. De
waterpartijen liggen een paar centimeter lager dan de pleinen en zijn
volledig in graniet aangelegd. Om
esthetische redenen koos het studiebureau om het water van de kleinere
fontein op het Trudoplein af te voeren met de fijne RECYFIX® HICAP®afvoergoot. Ook voor de grote fontein
op de Groenmarkt koos het bureau
met het METROPOLIS-rooster voor
design.”

METROPOLIS is een designrooster gebaseerd
op de decoratieve, asymmetrische lijnen en
vloeiende vormen van de jugendstil en de art
deco. Zo hebt u een oplossing voor projecten waarvan de bouwheer ook het esthetische aspect belangrijk vindt. Het rooster is
bestand tegen zware lasten en heeft een ingewerkte hendel om de roosters aan elkaar
vast te maken.

Fijne afvoergeul
Peter Rommel, projectadviseur bij
Collinet: “De sleuf van de RECYFIX®
HICAP®-afvoergeul is maar 14 mm
breed. Ook bijvoorbeeld dames met
fijne naaldhakken moeten over het
plein kunnen lopen zonder vast te
komen zitten.” Pierre van Stratum,
projectleider van Willemen Infra Kumpen: “Die smalle goten vallen
amper op. Ze zijn zo fijn dat je ze
bijna niet tussen de natuursteen ziet
zitten.”

HAURATON WORDT IN BELGIË VERDEELD DOOR COLLINET

Laat ons samen
het tij keren!
250 tot 300 kg: dit is de hoeveelheid
microplastic die jaarlijks van een
modern kunstgrasveld wordt afgevoerd. Op dit moment worden enkele
tonnen microplastic in onze omgeving geloosd door het gebruik van
kunstgras – tenzij de deeltjes vooraf
gefilterd en vastgehouden worden.

Vezelversterkt beton
Peter Rommel: “FASERFIX®KSsleufgoten vangen het water van de
fontein op de Groenmarkt op. Die zijn
gemaakt van vezelversterkt beton. Je
kunt de verharding daar rechtstreeks
tegen leggen. Dat geeft een mooi
eindresultaat.” Pierre van Stratum:
“Dankzij het vlakke beton kun je ze
gemakkelijk plaatsen. Het kostte ons
geen moeite om ze in 4 kaarsrechte
lijnen te leggen. Ze zien er degelijk
uit. We hebben de graniettegels van
het plein er inderdaad mooi tegenaan
kunnen leggen.”

Op maat gezaagde
designroosters
Peter Rommel: “De goten op de
Groenmarkt zijn afgewerkt met een
METROPOLIS-rooster. Omdat de
roosters een trapeziumvorm moesten
hebben, hebben we ze in de fabriek
heel precies in verstek laten zagen.
Zo zijn ze goed waterdicht en gaat er
weinig water uit de fontein verloren.
Omdat ze uit gietijzer zijn gemaakt,
zijn ze beschermd met een roestwerende KTL-coating.”
Pierre van Stratum: “Ook de
METROPOLIS-roosters waren snel
geplaatst. Dankzij het schroefloze
SIDE-LOCK®-bevestigingssysteem
kun je ze mooi in elkaar haken. Zo
blijven ze veel beter liggen en heb je
een veel steviger systeem. Het is trouwens de eerste keer dat ik met afvoergeulen en roosters van Hauraton heb
gewerkt. Het zijn degelijke, stevige
systemen.”


SIDE-LOCK® is een uniek vergrendelingssysteem dat
zonder bijkomende onderdelen werkt. Je plaatst het
rooster eenvoudig op de afvoergeul en klikt het met
de voet vast. Wil je de afvoergeulen reinigen? Dan
verwijder je het rooster bliksemsnel met een eenvoudige schroevendraaier. Vergeleken met een systeem
met bouten bevestig en verwijder je de roosters bijna
dubbel zo snel.

SPORTFIX®CLEAN
won in 2019 de
‘Environmental
Technology Award’ in
Baden-Württemberg

Hauraton biedt een betrouwbare oplossing voor
het filteren en vasthouden
van microplastic deeltjes
In het SPORTFIX®CLEAN afwateringsysteem en de goot met filter
worden deeltjes tot 0,45 μm (0,00045
mm) op een betrouwbare manier
vastgehouden door het filtersubstraat Carbotec 60. Dit substraat
bestaat uit natuurlijke en anorganische componenten. Het gebruik van
SPORTFIX®CLEAN is een belangrijke
maatregel om de hoeveelheid microplastic in het water, de oceanen en
het milieu te verminderen. Bij een
juiste dimensionering wordt namelijk
een retentievermogen van meer dan
95% bereikt.

Bekijk de video en
ontdek hoe
SPORTFIX®CLEAN
microdeeltjes vasthoudt.

3

··· PROJECT IN BELGIË ···

Brandweerkazerne Belgiek kiest voor
afvoergeulen van Hauraton
De brandweerkorpsen van Anzegem en Deerlijk verhuisden eind 2019 naar hun nieuwe kazerne: de Belgiek. De
grondwerkers van Patrick Lapere braken de oude gebouwen op het terrein af, stabiliseerden de ondergrond en zorgden
voor alle betonverhardingen. Voor het afwateringssysteem kozen ze voor Hauraton.

| Opdrachtgever |

Gemeentebestuur Deerlijk
en Anzegem

| Aannemer |

Himpe nv, Loppem

| Onderaannemer |

Lapere Patrick grondwerken,
Rekkem

| Afvoergoten |

RECYFIX® Hicap® &
FASERFIX® KS 100

Minimalistische look,
enorme capaciteit
Peter Rommel: “De brandweerkazerne is een bijzonder project. Het heeft
alles om de troeven van Hauraton
in de verf te zetten: veel water dat
weg moet kunnen, zware voertuigen
die af en aan rijden en een modern
gebouw waarbij het oog ook wat wil.
Toen grondwerker Patrick Lapere met
die opdracht naar ons kwam, wist ik
meteen: de RECYFIX®- en FASERFIX®afvoergoten zijn daarvoor ideaal.
Ze zijn gemaakt voor grote publieke
plaatsen met zwaar en druk verkeer
waar grote hoeveelheden oppervlaktewater snel moeten worden gedraineerd.”

er zo veel netter en mooier uit dan
andere afvoergoten, terwijl ze veel
meer water slikken. Nog een voordeel
van die Hauraton-afvoergeulen is dat
de roosters een SIDE-LOCK-systeem
hebben – een kliksysteem zonder
bouten of schroeven. Voor ons is dat
handig om te plaatsen, en voor de
klant handig om te onderhouden.”
De FASERFIX®-afvoergoten van
Hauraton liggen langs de inrit en in
het magazijn waar de brandweerwagens staan. De betonverharding
rond de kazerne heeft RECYFIX®afvoergoten. Die geul vangt nu ook
water op van de overloop van de wadi
die in de buurt ligt. Zo was er geen
aparte riolering nodig.

Sebastien Verscheure: “Ik werk nu
2 jaar bij Patrick Lapere en we bestellen nu steeds vaker bij CollinetHauraton. Hun afvoergeulen zijn
stijlvol en ijzersterk, en ze kunnen
enorme hoeveelheden water slikken.
Onze klanten zijn tevreden, en wij
dus ook.”


FASERFIX® KS 100

Handig kliksysteem bij
plaatsing en onderhoud
Sebastien Verscheure, werfleider bij
Patrick Lapere: “Een van mijn beste
kraanmachinisten, Wim Vandaele,
heeft hard gewerkt aan dit project. En
we zijn het erover eens: die afvoergoten zijn topproducten. Ze zijn wat
duurder dan andere, maar het materiaal van die goten is van de beste
kwaliteit. En de fijne roosters zien

De RECYFIX® HICAP van Hauraton is een afvoergoot die ook dienst kan doen
als doorvoerbuis of buffervolume. De afvoergoten zijn bestand tegen zware
lasten. En de zichtbare roosters zijn fijn en elegant. Daaronder schuilt een
geul met een variabele diameter, afhankelijk van de vereisten qua debiet en
buffer.
De FASERFIX®-afvoergeulen zijn de krachtpatsers in het Hauraton-gamma –
gemaakt van vezelversterkt beton met een versterkte randbescherming. Zelfs
bij aanhoudende vriestemperaturen, strooizout en zware lasten geven de
goten geen krimp.

RECYFIX® HICAP®
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Welk afwateringssysteem
kiezen?
Laat gratis de hydraulische capaciteit berekenen.
Voor welke afvoergeulen ga je het
best? Hoeveel afvoerpunten moet je
voorzien? En welke afwateringscapaciteit is er nodig? Bij Collinet kun je
terecht voor een gratis hydraulische
capaciteitsberekening en bijbehorend
advies.

van de mogelijkheden. Met maar een
paar gegevens, zoals de oppervlakte
van het gebied en de regenintensiteit,
krijg je al een mooi overzicht van de
afvoergeulen die in aanmerking komen. Voor de gedetailleerde berekening klop je bij ons aan.”

Peter Rommel, projectadviseur bij
Collinet: “De app van Hauraton is
handig om een eerste idee te hebben

De Hauraton Hydraulic-app werkt op
je computer en op iOS- en Androidsystemen.

··· I N T E R N AT I O N A A L P ROJ E C T ···

Tijd om uw veiligheidsgordel
om te doen
Hauraton draineert het centrum voor rijveiligheid in Brno.

Veilig rijden vereist een
veilige afwatering
Polygon Brno, een modern rijveiligheidscentrum op het terrein van het
Automotodrom Brno motorsportcircuit, ligt aan de westelijke rand van
Brno in de Tsjechische Republiek.
Een van de grootste uitdagingen van
het project was het vinden van de
meest geschikte afwateringsoplossing
voor een totale parcourslengte van

www.hauraton.be/fl
facebook.com/HauratonBE
company/hauraton-be

646 meter inclusief 38 vuilnisbakken.
Dit komt omdat het oefenterrein
bochtig is en op sommige plaatsen
een aanzienlijke helling in de lengterichting heeft. Oorspronkelijk was het
project gepland met goten gemaakt
van polymeerbeton. Uiteindelijk
bleek dit echter nauwelijks haalbaar, omdat er in de bochtzones
veel aanpassingen aan het parcours
moesten worden gedaan. Goten uit
gerecycleerd composietmateriaal zijn
veel gemakkelijker aan te passen dan

Hauraton wordt in België
verdeeld door
COLLINET n.v.
www.collinet.eu

goten uit polymeerbeton. Het snijden
en installeren in de bochten kan dus
veel eenvoudiger en sneller ter plaatse gebeuren.
Na de technische voorbereidende
werkzaamheden hebben de betrokken partijen daarom gekozen voor
het monolithische afwateringssysteem RECYFIX MONOTEC 100 type
280 in de klasse D 400, aangezien er
normaal gezien geen voertuigen over
de goten heen rijden. De goot zelf
bestaat uit een gootlichaam met geïntegreerd rooster en een FIBRETEContwerp. RECYFIX MONOTEC was
de ideale oplossing voor het centrum
voor rijveiligheid. De goten zijn
corrosievrij en gemakkelijk te transporteren door hun lage gewicht. De
productie van hoek- en montagestukken ter plaatse kan eenvoudig worden
uitgevoerd door de nodige stukken op
de bouwplaats met standaardgereed-

RECYFIX® MONOTEC

schap te verzagen. Bovendien werd
het gootoppervlak van de sleufafdekking van FIBRETEC uitgerust met
antislip.

De laatste rechte lijn –
duw het gaspedaal in!
Na de installatie van de goten en de
aansluiting op de riolering werden
de aangrenzende zones afgewerkt.
Daarbij werd de nodige aandacht
besteed aan de bijzondere details van
het project, zoals de perfecte aansluiting van de afzonderlijke bochtelementen, de nauwkeurig aangebrachte
asfaltlaag en de perfect op kleur
afgestemde zijverharding van het
parcours.
Het afwateringssysteem bleek een
uitstekende oplossing. Sindsdien is
het rijveiligheidscentrum in Brno
voortdurend in bedrijf en heeft het
een groot aantal chauffeurs geholpen
om in extreme situaties te oefenen,
zodat ze in geval van nood vlot en
veilig kunnen reageren.

Jean-Marie Dewalleff · T 0495 54 97 46
jean-marie.dewalleff@collinet.eu

T 04 256 56 10 - info@collinet.eu
Deuxième avenue 24
4040 Herstal (Hauts-Sarts)

Van maandag tot vrijdag - 7u-12u en 13u-17u30

Peter Rommel · T 0473 57 08 10
peter.rommel@collinet.eu
Rudy Vandervost · T 0474 89 10 83
rudy.vandervost@collinet.eu

