
Waterblock B.V. | Haagdijk 213, 4811 TS Breda | T +31(0)765010617 | info@waterblock.nl | www.waterblock.nl 

Waarom kiezen voor een waterbergingskelder?  

 Mantoegankelijk voor inspectie en reiniging. 

 Zwaarste verkeersklasse zonder gronddekking. 

 Groot bergend vermogen tot 2.500 liter/m2. 

 Veelal een combinatie van bergen en infiltreren. 

 Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte. 

 Toepasbaar bij hoge grondwaterstanden. 

 Lage bouwkosten. 

 

Toepassing water hergebruik 

Met het Watershell systeem dan wel een prefab beton of 

een staal constructie worden ondergrondse waterber-

gingskelders aangelegd tegen lage bouwkosten. Door de 

slimme bouwmethode wordt minder materiaal gebruikt. 

De Waterblock waterbergingskelders hebben diverse toe-

passingen voor het hergebruik van regen/hemel- en/of 

afvalwater waaronder:  

 Sprinklerkelder  

 Bluswatervoorziening 

 Bewateren van de groenvoorziening 

 Bevloeien van de kunstgrasvelden 

 Proces industrie 

 Agrarische sector: kassen / tuinders 

 Warmte/koude opslag 

 Toiletten en wasmachines 

Wij adviseren en ontwerpen voor en met u innovatieve 

toepassingen om een gebied of gebouwen te verduurza-

men. 

Regenwater hergebruik 
Grootschalig  
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Regenwaterhergebruik 

Opslag regen/hemelwater  

Regen/hemelwater moet gezuiverd worden voordat het 

hergebruikt kan worden en dan is de beheersing en ma-

nagement van waterstromen van groot belang. 

Waterblock ontwerpt en bouwt voor u de ondergrondse 

infiltratie- en/of waterbergingskelders, waarbij voor her-

gebruik er veelal twee compartimenten worden ingericht 

namelijk de hergebruik buffer en de overige buffer.  De 

opslag van het gezuiverd water kan bijvoorbeeld plaats-

vinden in de hergebruik buffer of bijvoorbeeld een regen-

waterput of andersoortige opslag. Waterblock regelt 

daarnaast het complete pompsysteem in betonnen of 

HDPE behuizing inclusief gemonteerde pomptechniek. 

Kenmerkend voor Waterblock is dat een combinatie van 

producten en oplossingen wordt gekozen zodat met rela-

tief eenvoudige middelen een maximaal resultaat wordt 

behaald.  

 

Grootschalig 

Zuiveren van regenwater  

Om het afstromende regen/hemelwater te zuiveren kun-

nen diverse methoden worden ingezet. Afhankelijk van 

de aanvoer is er bijvoorbeeld een olie- en benzine af-

scheider nodig. Daarnaast wordt afhankelijk van de wa-

terbehoefte een combinatie van filters met andere sys-

temen toegepast om het regenwater te zuiveren. De vol-

gende systemen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast: 

de lamellenseparator, helofytenfilter, bezinkbak/

bezinkvijver, bodempassage en doorlatende verharding. 

De kracht zit hem vaak in de eenvoud van de oplossing. 

Bijvoorbeeld een cycloon techniek zorgt voor filtering 

zonder bewegende delen en gebruikt geen elektriciteit; 

een volledig op natuurkundig principe gebaseerde duur-

zame oplossing.  Waterblock kiest veelal voor een combi-

natie, waarbij er een passende balans is tussen aanschaf-

prijs en het onderhoud van het systeem.  

Voordelen constructie 

 Toepasbaar bij hoge grondwaterstanden 

 Constructie geschikt voor zwaar verkeer 

 Duurzame watervoorziening 

 Lange levensduur 

 Eenvoudig te combineren, afhankelijk van de situ-

atie wordt overtollig water gebufferd en/of ver-

traagd afgevoerd via het rioolstelsel, oppervlakte 

water of infiltreert het in de bodem 
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Regenwaterhergebruik 

Keuze pomp en het onderhoud 

Er zijn verschillende pompen en pomp systemen die kun-

nen worden toegepast om het regen/hemelwater op te 

pompen. Waterblock kan u adviseren op basis van uw 

specificaties en verwachte water behoefte.  

De pompput kunen wij bijvoorbeeld compleet aanbieden 

voorzien van één of meerdere dompelpomp(en) met 

voetkoppeling, balkeerklep, voorgemonteerd leiding-

werk, vlotters, geleidestangen en hijsketting. Door dit 

systeem is onderhoud eenvoudig uit te voeren zonder 

dat er iemand in de pompput dient af te dalen. De pomp 

en de vlotters zijn allen omhoog te halen. Kortom, de 

kracht zit hem in de eenvoud van onderhoud en inspec-

tie. 

Grootschalig 

Hoge grondwaterstand 

Indien er sprake van een hoge grondwaterstand en/of diepe plaatsing zijn 

er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld: staalvezels in betonsamen-

stelling, vloeistofdichte afwerking tussen betonput en afdekplaat, vloeistof-

dichte afwerking aan binnen zijde put.  

Ook de waterbergingskelder kan vloeistofdicht worden afgewerkt. 
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Watershell Atlantis  

hoogte* mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 

breedte mm 500x500 500x500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

kolomhoogte mm 590 840 1090 1340 1590 1840 

kolom diameter mm 110 110 110 110 110 110 

inhoud liter/m² 624 970 1211 1452 1693 1934 

betonvulling** liter/m² 55 64 73 82 91 100 

** 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. 

Plaatsing van het Watershell systeem ten behoe-

ve van waterberging. 

Watershell gereed voor het plaatsen van de wa-

pening. 

Overzichtsfoto Rotterdam Kruisplein waterber-

gingskelder. 

Watershell Neptunus 

hoogte* mm 750 1000 1500 2000 2500 3000 

breedte mm 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 

kolomhoogte mm 630 880 1380 1880 2380 2880 

kolom diameter mm 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 

inhoud liter/m² 635 880 1370 1860 2350 2840 

betonvulling** liter/m² 43 50 60 70 80 90 

* de kolommen  zijn in variabele hoogtes leverbaar daardoor is elke hoogte te realiseren. 

Regenwaterhergebruik 
Grootschalige regen/hemelwater opslag met behulp van het Watershell systeem 


