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De toenemende bevolkingsdichtheid zorgt voor een sterke stijging in de verstedelij-

king van de woonomgeving.  Groene omgeving verdwijnt met de noorderzon terwijl 

appartementsblokken en woonwijken als paddenstoelen uit de grond schieten.  

Dit zorgt onherroepelijk voor heel wat problemen naar afvoer, opslag en insij-

pelen van regenwater. Overstroming van rioleringen en beken en rivieren die 

buiten hun oevers treden zijn hier tijdens noodweer het grootste gevolg van.  

Wat kunnen we hier nu tegen doen?

Pluvio infiltratietunnels bieden u de snelle, kwalitatieve en  

betaalbare oplossing. Het snel te plaatsen modulesysteem en de  

compacte transporteebaarheid maken de Pluvio tunnels de eerste 

keuze bij uitstek.  Ze worden veelal geplaatst onder parkeerterrei-

nen, wegen, bebouwde oppervlakken en zware bodem belastin-

gen.

WAT IS EEN 

PLUVIO TUNNEL

De oplossing voor uw         
regenwater infiltratie
• Efficiënte installatie

• Altijd inspecteerbaar

• Eenvoudig te reinigen 

• Zeer hoge belasting mogelijk

• Onbeperkt koppelbaar

• Kostefficiënt

• 100% gerecycleerd materiaal

De juiste oplossing voor elk project 

Gaat u bouwen of renoveren? Een parking (her)aanleggen?

De wetgeving vereist dat bedrijven oplossingen voorzien voor de opvang van 

water, de infiltratie van regenwater en de zuivering van afvalwater.

Bouwt u mee aan een groenere toekomst waarin elke druppel water telt? 

Ons team van ervaren consultants en engineers staat steeds ter  beschikking 

om u te assisteren. Aarzel niet om ons te contacteren!

Scan de QR-code en ontdek onze online calculator!

Infiltratie voor regenwater 

Bereken op maat van uw project: 

• Het benodigde aantal regenwaterinfiltratietunnels 
• Het benodigde aantal eindkappen
• De hoeveelheid aanvulgranulaat
• De hoeveelheid geotextiel
• ...
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TECHNISCHE FICHE

Illustratie Type Hoogte Lengte Breedte kg/st Materiaal Onderdeel St/pallet Transport

PL1200 703 mm 2188 mm 1438 mm 19,50 kg Gerecycleerd 
ABS Tunnel 20 11 pallets/truck

GEBRUIK Type Opslag 
per tunnel

Granulaat 
boven

Granulaat 
fundering

Granulaat 
tussen kamers

Totaal geïnstalleerd 
volume per tunnel

PL1200 1,24 m³ 160 mm 160 mm 160 mm 2,12 m³
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PL 1200

Hoogte mm 703

Breedte mm 1.438

Lengte gekoppeld mm 2.188

Oppervlakte m² 3,15

Gewicht kg 19,50

Steen boven mm 160

Steen onder mm 160

Tussenruimte bij meerdere rijen mm 160

Volume geïnstalleerde opslag 
m³ 2,12

liter 2.120

Opslag per opp.eenheid m³/m² 0,39

Materiaal 
Gerecycleerd 

ABS

Aanstal st. / pallet 20

Sedimenttunnel

Vaak wordt vooraan het traject een sediment-    
tunnel ingebouwd. Deze wordt vooraan de rij ge-
koppeld om als filter te functioneren en sediment 
als kiezels en fijne afvaldeeltjes tegen te houden.

De sedimenttunnel is een standaard infiltratie-
tunnel waarbij een grondlaag geotextiel wordt 
aangebracht waarin de restdeeltjes worden vast-
gehouden. Via een aangesloten magnat kunnen de 
tunnels geïnspecteerd en gereinigd worden.

Wanneer het waterpeil in de tunnel te hoog komt, 
wordt het overtollige regenwater via de overloop 
overgebracht naar de andere tunnels om tot slot 
gelijkmatig in de bodem te infiltreren. 

Het reinigen van de sedimenttunnel gebeurt via 
een onder hoge druk aangedreven waterkop die 
het bezonken sediment naar het magnat stuwt.              
Hierna kan een reinigingswagen makkelijk alle      
afval verwijderen. 

Win tijd, gemak en geld! 

Pluvio tunnels zijn erg licht en compact. 
Manueel over elkaar te schuiven, zodat de 
installatieduur ook aanzienlijk daalt.

Klik de tunnels ineen om zo de lengte te 
bekomen die u wenst. Geen limieten!

De tunnels zijn gemakkelijk stapelbaar 
voor zowel compact transport als stockage. 

Door zijn boogontwerp en het gebruik 
van sterke ABS kunststof kunnen de 
tunnels erg hoge belasting weerstaan. 

Richtlijnen GSV Waterbeheer
De richtlijnen voor het beheer van regenwater staat beschreven in de waterwegwijzer en in de technische beschrijving van het GSV

• 4 m² per 100 m² verhard opp = infiltratieoppervlak
• 25L/ verharde m² = infiltratievolume 

Gerealiseerde projecten

Vereecke Decam Parking AD Delhaize  
Waregem 

Infiltratietunnels:

Lengte: 2,19 m
Breedte: 1,44 m
Hoogte: 0,72 m
Infiltratiehoeveelheid: 50,4 m³ 

  Kratten:
 

Lengte: 0,80 m
Breedte: 0,80 m
Hoogte: 0,65 m
Infiltratiehoeveelheid: 49,92 m³  

Steenslag       50,88 m       58,03 m³

Grondwerk       93 m³       100,93 m³

Geotextiel       5,52 m³/lm       6,10 m²/ lm 

Aantal stuks 
      21 tunnels
      2 eindkappen 

      
      120 kratten
      2 eindplaten
      480 klikken 

Studie tunnels vs kratten 

De infiltratietunnels bieden een snellere en makkelijkere installatie.

Er is een aanzienlijk verschil bij zowel het grondwerk, als bij de plaatsing. 

Het grootste voordeel zit duidelijk bij de plaatsing. Voor een infiltratiehoeveelheid van 50 m³ 
hoeven slechts 21 tunnels worden geplaatst, terwijl bij kratten dit 120 stuks zijn. 

•  Graaf de put. 

•  Leg geotextiel in de bouwput. Plaats de geotextiel ruim over de rand zodat na het 

plaatsen en aanvullen van steenpuin de geotextiel over het infiltratiebed kan gelegd 

worden. Dit voorkomt het indringen van slib. 

•  Breng over de gehele bodemoppervlakte een steenfundering van shoongebroken 

hoekig gesteente met een korrelgrote van 19 - 51 mm.

•  Leg bovenop de steenfundering voor de sedimenttunnel een strook ondoorlaatbaar      

geotextiel. Plaats bovenop het geotextiel de sedimenttunnel. 

•  Leg de volgende tunnels op zijn plaats en schuif deze in elkaar.

•  Ga zo door tot je voldoende tunnels hebt geplaatst in functie van de nodige                          

infiltratiecapaciteit.

•  Bevestig de begin- en eindkappen. Eventueel kan deze met behulp van zelftappers aan 

het tunnelelement geschroefd worden. 

•  Sluit de aan/afvoerbuis aan. (max aansluiting 600ø)

•  Vul de ruimte tussen de tunnels aan (split 19/51). Minimum 150 mm boven de tunnels. 

Links, rechts gelijkmatig aanvullen. 

•  Plaats de geotextiel boven de min. 150 mm steenpuin.
•  Werk de bodem af voor de beoogde toepassing van het terrein. 
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Stappenplan


