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Waarom kiezen voor een infiltratieveld?  

 Toepasbaar bij hoge grondwaterstanden. 

 Inspecteerbaar en reinigbaar. 

 Zwaarste verkeersklasse zonder gronddekking. 

 Hoog bergend vermogen tot 446 liter/m2. 

 Groot infiltrerend oppervlak.  

 Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte. 

 Eenvoudige installatie. 

 Géén volume transport. 

 Uitgebreide ervaring en veel referenties. 

Toepassing infiltratieveld 

Voorkomen van wateroverlast, hydrologisch neutraal 

bouwen, afkoppelen van hemelwater zijn mede als ge-

volg van wetgeving (kaderrichtlijn water, watertoets, 

nationaal bestuursakkoord water, etc.) belangrijke the-

ma’s bij nieuwbouwprojecten en stedelijke herstructure-

ringen. De gevolgen zijn vaak een wettelijke eis ten aan-

zien van een hoeveelheid waterberging binnen het plan. 

Deze thema’s gelden zowel voor de bouw van woningen, 

kantoren, en bedrijventerreinen als voor infrastructurele 

projecten. Het ondergrondse Watershell infiltratieveld 

biedt een veelzijdige oplossing om binnen deze projecten 

aan de wettelijke regenwaterbergingseisen te voldoen. 

Het regenwater wordt tijdelijk in het Watershell systeem 

geborgen waarna het infiltreert in de bodem óf vertraagd 

wordt afgevoerd naar een HWA riool of oppervlaktewa-

ter. De infiltratievelden worden toegepast onder par-

keerplaatsen, pleinen en wegen maar ook onder groen-

stroken.  

Infiltratievelden 



Watershell 

type type Watershell 20 Watershell 27 Watershell 35 Watershell 55 

breedte mm 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

kolomafstand  mm 330 340 300 350 

hoogte  mm 130 210 290 440 

hoogte mm 200 270 350 550 

gewicht kg/stuk 1,45 1,65 1,85 2,40 

inhoud liter/m² 140 205 269 395 

betonvulling* liter/m² 35 40 56 90 

aantal per pallet m² 75 75 75 75 
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De bodem is gereed  voor het plaatsen van de Watershells. 

* de betonvulling is de hoeveelheid beton die nodig is om de kolommen en de cassettes tot aan de bovenzijde te vullen. Deze hoeveelheid is exclusief de 

betonnen druklaag die boven de cassettes wordt aangebracht. 

Wapening geplaatst, gereed voor stort betondek. 

Watershells geplaats rondom voorzien van XPE en geotextiel. 

Storten van het betondek. 

Infiltratievelden 


