
www.collinet.eu COLLINET s.a. ￭ 2ème avenue, 24 ￭ B-4040 Herstal ￭ T +32.4.256.56.10 ￭ info@collinet.eu

#0048
PROJECTO

Eurostation | Hasselt

Afvoergoten FASERFIX® met 
spleetprofiel in inox 
+ vloerluiken in inox

OPDRACHTGEVER | NMBS
AANNEMER | BAM CONTRACTORS

Collinet levert ruim 1.300 meter inox profielen voor NMBS-
station te Hasselt

In Hasselt zijn grootscheepse renovatiewerken 
aan de gang in het NMBS-station. Voor de 
afvoer van het regenwater van de nieuwe 
perrons installeert aannemer BAM Contractors 
o.a. afvoergoten met inox spleetprofielen die 
op maat gemaakt worden door Collinet. We 
hadden een gesprek met de klant.

Bert Butenaers, projectleider BAM: «De bedoe-
ling van de werken is om de perrons zodanig 
aan te passen dat de toegankelijkheid wordt 
verbeterd en het in- en uitstappen worden 
vergemakkelijkt, met name ook voor rolstoel-
gebruikers en fietsers. Daarom worden de vier 
perrons op de nieuwe standaardhoogte van 
76cm gebracht, worden roltrappen vernieuwd 
en per perron komt er een lift. We zijn in maart 
van dit jaar gestart en de werken zullen zo’n 
vier jaar in beslag nemen. Momenteel is één 
perron half afgewerkt».

Collinet levert waterafvoer

Om de afvoer van regenwater van de perrons 
in goede banen te leiden legt BAM de nodi-
ge afvoergoten en ondergrondse buizen aan, 
compleet met trek- en inspectieputten. Voor 
de goten en putdeksels doen ze een beroep op 
Collinet.  

«In totaal zal Collinet 1.367 meter Hauraton 
FASERFIX® afvoergoten in vezelversterkt beton 
leveren, compleet met inox centrische spleet-
profielen. Verder 146 FASERFIX® zandvangers 
van Hauraton in vezelversterkt beton met inox 
inspectieluiken en ten slotte ook 252 hermeti-
sche vloerluiken in inox», aldus Bert Butenaers. 
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Eigen productie en maatwerk

Jean-Marie Dewalleff, account manager Colli-
net: «Die inox spleetprofielen en luiken produ-
ceren wij zelf, en in de meeste gevallen, zoals 
voor het station te Hasselt, op maat. In onze 
fabriek te Herstal vervaardigen wij al ruim 30 
jaar allerlei producten in PP, PE, HDPE en roest-
vrij staal, gaande van vloeraflopen tot diverse 
roosters, profielen en inspectiedeksels. In dit 
geval heeft men gekozen voor de Hauraton go-
ten en zandvangers, waarvan wij alleenverde-
ler zijn, gecombineerd met onze inox profielen 
en deksels. Voor het station te Hasselt diende 
de hoogte van de spleetprofielen aangepast te 
zijn aan de afwerking van het perronoppervlak 
met klinkers. We leveren daar dus maatwerk.»

Goede relatie

«We hebben een goede relatie met Collinet. Ze 
zijn voor ons een betrouwbare partner die op 
tijd levert en zich aan de afspraken houdt», zo 
besluit Bert Butenaers. ∎


