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 1. ALGEMEEN

1.1 Voor een goed beheer van regenwater

Sanering van regenwater is een noodzaak geworden in 
moderne steden en vormt een nieuwe fase in de cyclus 
van het water. De toenemende verstedelijking en de 
bodemafdekking die daar rechtstreeks uit voortvloeit, 
vormen grote uitdagingen voor het goede beheer van de 

moeten worden afgevoerd. Daarbij wordt zelfs het volledige 
waterafvoernet in vraag gesteld.

toegepast, hebben hun limieten.

saneringssystemen voor de afvoer van het vele water 

voor gemeenten.

Technische limieten: de strenge bodemeisen in een 
stedelijke zone en de plaats die door technische 
oplossingen worden ingenomen, vragen naar nieuwe 
manieren om dit probleem aan te pakken. 

Ecologische limieten: door de grote volumes water die 
op de bodem terechtkomen bij zware regenbuien, raken 

overstromen en het natuurlijke milieu verontreinigen.

jarenlang naar een goed beheer van het water, dat strookt 
met de Europese kaderrichtlijn Water (KRW). Nidaplast 

voor het beheer van regenwater waarmee gebieden tegen 
problemen ten gevolge van regen (bodemafdekking, 
overstromingen, afvalwater, verontreinigingen) kunnen 

technieken voor waterbeheersing: ondergrondse opslag, 

opslag in toegankelijke en niet-toegankelijke terrassen op 

Deze oplossingen zijn gebaseerd op het principe van 

regenval onaangename en gevaarlijke overstromingen over 

De oplossingen die de ultralichte alveolaire structuren van 
tanks, sanering en waterbeheersing samen bieden, vormen 

het volledige beheer van regenwater aan de bron.
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1.2 Het product AZbox

AZbox is een systeem van propyleen dat wordt gebruikt om 

De AZbox-modules worden beschouwd als ultralichte 
alveolaire structuren (Structures Alvéolaires Ultra Légères of 

volgende mogelijkheden bieden:

de platen en de blokken grote hoeveelheden water opslaan 
bij zware neerslag en er op die manier voor zorgen dat het 
water geleidelijk aan in het ontvangstmilieu terechtkomt. 
De AZbox-modules zijn in een volledig, betrouwbaar en 
duurzaam systeem met een geïntegreerd verdeelkanaal 

beperkt blijven;

het overtollige water dat door AZbox-platen en blokken 

bodem. 

Het systeem bestaat uit platen en blokken en wordt op 
de bouwplaats geassembleerd. Het werd ontworpen als 
ondergronds bouwwerk voor gebruik op openbaar en 

privaat terrein en als systeem waarmee het beheer van het 

Door hun geometrie kan op ieder niveau van AZbox-modules 
een controle en een hydrocurage worden uitgevoerd. De 
module is gemaakt van 100% recycleerbaar polypropyleen, 
biedt 95% wateropslagvolume en beschikt over een grote 

en bijna 30 jaar ervaring met grootschalige projecten. 

ontwerpt, produceert en commercialiseert producten 
voor de bouwsector.

Nidaplast Environnement laat zich vooral leiden 
door zijn zorg voor het milieu en biedt oplossingen aan 

voor onder meer het duurzame beheer van regenwater, 

aanaarding en de verbetering van het draagvermogen 
van de bodem.
Nidaplast Environnement biedt dan ook een ruim 

talrijke toepassingen op het vlak van milieu- en 
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Blokje

Aansluiting plaat-blok

Plaat-blokken

Aansluiting

Bovenplaat + deksels

Omtrekplaat
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1.3 Werkingsprincipe van het AZbox-bekken

 
Tijdens een onweersbui kan het regenwater via één 
of meerdere verzamelbuizen die met een toezichtput 
verbonden zijn, naar het opslagbekken worden geleid. De 

dispersie van het regenwater gebeurt via het verdeelkanaal 
tussen de blokken van de eerste laag AZbox-modules. 
Wanneer het debiet van het binnenstromende water groter 

waterpeil langzaam in de AZbox-modules. Het bekken loopt 
leeg doordat het water in de bodem insijpelt of met een 
gecontroleerd debiet naar de stroomafwaartse collector 
wordt teruggevoerd.

Bovenaanzicht van een AZbox-bekken

Dwarsdoorsnede van een AZbox-bekken
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1 Toevoerkanaal    6 AZbox-modules     11 Afvoerkanaal
2 Betondeksel    7
3 Stroomopwaartse toezichtput (ND 1000) 8 Stroomafwaartse toezichtput (ND 1000)  Afvloeiing 
4 9 Nidavortex debietbegrenzer
5
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 2. AZbox

2.1 De onderdelen van de AZbox-module

Breedte: 230 mm

Massa: 1.820 g

Lengte: 1.200 mm

Hoogte: 50 mm

Lengte: 1.200 mm

Hoogte: 50 mm

Breedte: 229 mm

Lengte: 72 mm
Breedte: 38 mm

Massa: 17 g
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2.2 De module en zijn montage

Stap 1

Stap 2

Neem een open plaat

Beveiligingen

Klem de blokken vast

Deze werkingswijze is een voorbeeld van een montage van twee niveaus AZbox-modules, die aan één zijde gesloten is. 

zijn. Deze worden weergegeven door pijlen op de bovenkant van het blok. 
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Stap 3

Een tweede halve module realiseren zoals bij stap 2.

die manier krijgt u een open AZbox-module.

Tweede halve module

Assembleer twee halve modules Klem niet blok per blok vast

AZbox-module
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Stap 4

plaats zit.

Stap 5
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Stap 7

Twee met elkaar verbonden modules

Stap 6
Vul de tweede module aan door de stappen 1 tot 3 te volgen.

Twee modules naast elkaar
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Stap 8
Sluit de twee modules met behulp van een gesloten plaat.
Dankzij de daarvoor voorziene inkepingen kan alles gemakkelijk worden geplaatst.

Gesloten plaat

Module die aan één zijde gesloten is

A
Z
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Sluit de openingen met behulp van de hiervoor voorziene deksels.
De deksels werken op dezelfde manier als de blokken; ook hier wordt gebruikgemaakt van beveiligingen.

Beveiliging Laatste niveau met deksels

Bovenste gedeelte van het 2e niveau 2e niveau 

Stap 9

Vorm een nieuwe halve module volgens stap 2.

Stap 10
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Stap 11
Werk het AZbox-complex af door stappen 9 en 10 te volgen. Vergeet daarbij niet om het systeem af te dichten met behulp 

2.3 Verpakking en logistiek
De platen en de blokken kunnen afzonderlijk boven elkaar 
worden geplaatst, zodat zo weinig mogelijk ruimte onbenut 

bouwplaats worden geïnstalleerd - weinig opslagruimte 
vereisen, is een ontegensprekelijke troef.
Het product wordt geleverd op een pallet van 1.200 x 
1.200 mm, waarmee de volgende elementen kunnen 
worden vervoerd:

geleverd.

De deksels worden per pak van 30 in kartonnen dozen 
verpakt. 

bijbehorende deksels en de overige elementen die in bulk 
worden geleverd. Hiermee kan een volledig uitgerust en van 
alle nodige toebehoren voorzien bekken met een volume 
van meer dan 300 m3 worden aangelegd.

werken gemakkelijker kunnen worden georganiseerd en waardoor het bouwwerk gemakkelijker kan worden geplaatst.
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Laag gewicht
Hoge slijtvastheid

Kan met een camera worden geïnspecteerd

* ND 200 mm, ND 400 mm, ND 500 mm op aanvraag verkrijgbaar

*andere toebehoren op verzoek/Toebehoren met ND 200 mm, ND 400 mm en ND 500 mm op verzoek verkrijgbaar

Samenstelling

Nominale diameter ND 300 mm

Buitendiameter 352,3 mm

Binnendiameter 300 mm

Binnendoorsnede

Doorboring

Breedte van de gleuven

Lengte van de afwateringsbuizen

Nominale diameter ND 300 mm

Afwateringsbuizen per pallet 11

ml per pallet

Gewicht per pallet 350 kg

Mof (zonder pakking)

binnenschroefdraad
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 3. Toebehoren

3.1 Nidadrain
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(agressieve karakter van de materialen voor de 
aanaarding, aard van het geomembraan enz...), 

van het geomembraan) en de geometrie van 
het bekken. Bij heterogene ondergronden wordt 

aanbevolen.

Het gebruik van waterdichte membranen gebeurt in overeenstemming met de aanbevelingen van Bundel 10 van het 

3.2 Geotextiel en geomembraan

Treksterkte

3,5 kN

Dynamische doorboring > 20 mm

Doordringbaarheid loodrecht op het vlak
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Nidaplast beschikt niet alleen over een ruime ervaring, maar ook over een eigen laboratorium, waar de producten worden 
getest en waar experimenten worden uitgevoerd.

worden bepaald.

 4. Prestaties van het product en van het bouwwerk

4.1 Controle en prestaties van het product
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Kenmerken

Maximale zijdelingse druk (korte termijn)

4.2 Duurzaamheid van het bouwwerk

De verschillende kanalen zijn dankzij het gebruikte materiaal 
en de volledige toegankelijkheid in normale gebruiks- 
en onderhoudsomstandigheden gegarandeerd niet 
belemmerd. Bovendien kan men de stroom beter beheersen 
wanneer men in een scheidend net werkt, waardoor men de 
dimensionering van de bouwwerken beter beheerst.

Nidatreatment-behandelingssysteem dat 70% van de 

het watermilieu beschermen.

mechanische betrouwbaarheid van het bouwwerk in de loop 

producten staan garant voor de mechanische conformiteit 

Dankzij het invoersysteem en de geïllustreerde handleiding 

voor ogen had. 
De modules zijn bovendien door hun lage gewicht ook 
gegarandeerd handelbaar.

Techniscscscscscccchehhehehh  giddddddsssss uiuiuiuiuiuiu tgtgtgtgtgttgtgavavaaaaaa e 201414414114144

e kanalen zij
dige toegankelijkh

houdsomstandigheden 
d. Bovendien kan men dddddddeeeeee e ttststtrorooooomomooooo

men in een scheidend nnnneet werkttt, wwawwww ard
onering van de bouwweweeeeeerken beterr bbbbbbbeheerst.

Nidatreatmeneeeeeee t-behandellllininnininngsgsgsgsgsgsg sysysysyyysystststsstteem dadddddd tt tttt 70%

heheehehehehehet ttttttt wawawwwww teeeermrmrmrmrmrmmr ilieu bescccheeheheheermrmrmrmrmrmrmeneneneenee .
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topologie van het terrein en de waterloop. Het toelaatbare debiet stroomafwaarts van de normale afvoerbouwwerken 
moet vooraf worden bepaald en de kenmerken van de neerslag moeten bekend zijn.

 5. Dimensionering

5.1 Hydraulisch gedeelte

De druk die op het bouwwerk zal worden uitgeoefend, moet worden bepaald aan de hand van de toegepaste lasten en de 
toepassing van de juiste hypotheses, zodat iedere schade kan worden voorkomen. 

5.2 Mechanisch gedeelte

 berekening van het debiet van het regenwater dat moet worden opgevangen en geïnjecteerd met behulp 

verwerken

 Bepaling van het minimale SAUL-volume dat moet worden toegepast:
   waarbij:

D
IM

E
N

S
IO

N
E

R
IN

G



19 © NidaplastTechnische gids uitgave 2014

U
IT

V
O

E
R

IN
G

 6. Toepassing 

6.1 Grondwerken en verdichten van de bodem van de inkassing

onderzocht die wel aan de voorwaarden voldoen.

Het is heel belangrijk om de bodem van de bouwput vlak uit te voeren, zodat de stabiliteit van het bouwwerk en de 
gemakkelijke uitvoering kunnen worden gewaarborgd. De opgegraven aarde kan opnieuw worden gebruikt als de 
granulometrie daarvoor geschikt is.

worden toegevoegd. Dat materiaal wordt in de bodem van het bekken verdicht, zodat de nodige weerstand wordt bereikt. 

in inzakkingen worden voorkomen.

Minimale vrije ruimte rond het bekken in de bodem van de 
bouwput 0,5 m

Horizontale afstand

Minstens 5 m ten opzichte van het dichtstbijzijnde gebouw 

Minstens de diepte van de bouwput ten opzichte van het 

Aanwezigheid van water Noodzakelijke voorziening voor bronbemaling

Minimaal draagvermogen van de 
bodem van de bouwput

onder groene ruimte

onder verkeerswegen

Minimale dikte van de bodem van de bouwput 0,10 m

Diameter van het grootste granulaat 20 mm

Aanbevelingen in verband met de materialen zonder vervorming
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6.2 Installatie van toezichtputten stroomopwaarts/stroomaf-
waarts

6.3 Plaatsing van het geotextiel en/of geomembraan

overlappen elkaar minstens over 50 cm of worden door een naad geassembleerd. Besteed de nodige aandacht aan het 

bezinktank in de toezichtput stroomopwaarts.

overschrijden, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om een toezicht of een hogedrukreiniging op het volledige net uit te 
voeren:

80 m voor afwateringsbuizen met een nominale diameter van meer dan 200 mm
35 m voor afwateringsbuizen met een nominale diameter van minder dan 200 mm

worden vastgehouden en kan de verstopping 

verontreiniging, maar het vormt ook een bescherming 

wederaanvullingen.

Gebruik een geomembraan dat aan beide zijden door 

dat regenwater in de bodem insijpelt, maar ook dat er 
parasietwater in het bouwwerk terechtkomt.
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6.4 Installatie van het onderste gedeelte van de eerste rij 
AZbox-modules

werd opgesteld.
De eerste laag bepaalt de kwaliteit van het hele bouwwerk; er dient dan ook heel wat aandacht te worden besteed aan de 
rechtheid en de vlakheid van die laag.

stroomopwaarts naar de toezichtput stroomafwaarts. 
Bekijk de montagegids voor de uitvoering van de modules.

Documenten met aanbevelingen
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De AZbox-modules worden met behulp van een verbinding met messing en groef naast en boven elkaar geplaatst. De 

de structuur kan worden verzekerd. De platen rondom worden met behulp van een verbinding met messing en groef met 
de AZbox-modules verbonden. De deksels dekken de horizontale platen boven het bouwwerk af. Bekijk voor deze stap de 
montagegids voor een AZbox-module.

Werk de eerste rij af door platen met blokken toe te voegen volgens de AZbox-montagegids.

6.5 Installatie van het geïntegreerde inspecteerbare 
verdeelkanaal

6.6 Installatie van de AZbox-modules

Het verdeelkanaal wordt geïnstalleerd tussen de blokken van de eerste rij halve AZbox-modules. Het zorgt voor een 

U
IT

V
O

E
R

IN
G



23 © NidaplastTechnische gids uitgave 2014

Werk het eerste niveau af en voeg de omtrekplaten toe in overeenstemming met de montagegids.

Ga op dezelfde manier te werk voor de bovenste niveaus

Ga op dezelfde manier te werk voor de bovenste niveaus
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6.7 Verluchting en sluiting door het geotextiel en/of geomem-
braan

Er moet een luchtafvoersysteem worden geïnstalleerd. Dit systeem kan worden voorzien tussen de modules en de 
oppervlakte door de doorvoer van de volgende assemblage:

Minstens ND 100 mm 
SN8 verbonden met 

toezichtput
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6.8 Aanaarding

Toestand materialen

Alle materialen van klasse GTR met een diameter van 

Gebruik van aanbevolen wederaanvullingen na zeven

Aanbevelingen

Bundel 70

Materieel dat moet worden gebruikt 

worden verdicht

Grondverdichter

Trilplaat

> 1 m Wals

kastanjebruine waarschuwingsrooster geplaatst, die wijst op de aanwezigheid van een bouwwerk voor sanering.

Minimale hoogte van bedekking
onder rijweg Neem contact met ons op

onder groene ruimte 0,3 m

Maximale hoogte van bedekking 2,0 m

Maximale hoogte van het bekken 1,88 m

Maximale diepte voor de plaatsing van de blokken 3,88 m
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Het bouwwerk is zo ontworpen dat het bestand is tegen een druk van .

met het huidige materieel kunnen er evenwel verschillende toegangen worden voorzien waarlangs op afstand bediende 

van het bouwwerk krijgt u toegang tot het verdeelkanaal. Via 
die ingang kunt u een camera of een ontstoppingsveer voor 
hydrocurage in het systeem brengen om het te controleren 
en te onderhouden.
Voorzien van extra toegangen rond het bekken 
Er kunnen extra toegangen worden voorzien via extra 

alle modules of een deel van de modules van het bekken in 
vakken te verdelen.

Er kunnen openingen in het bekken worden gemaakt, zodat 

slechts één opening per rij modules te worden voorzien.
Hiervoor moet u schijven met een diameter van 300 mm op 
alle over elkaar geplaatste platen zagen en vervolgens een 
aanpassingsmof met ND 300 op de bovenste plaat plaatsen. 

 7. Inspecteerbaarheid, inspectie en hydrocurage
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Verhoogde buis ND 300

Doorboorde open plaat
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 Fiche voor de voordimensionering van een AZbox-bekken

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

     Naam:

     Telefoonnummer:

     Mailadres:

     Naam:

     Adres:

     Telefoonnummer:

     Mailadres:

     Naam:

     Adres:

     Telefoonnummer:

     Mailadres:

Aannemer

     Naam:

     Stad:

     Begindatum van de werken:
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HOOFDFUNCTIE VAN HET BEKKEN

Regeling

waterafvoersleuf,...)

(reserve bluswater, 
besproeiing,...)

(knoop, zinkput,...)

Debiet bij het leegmaken: ...........

 ...........

.........
.........................................

   Kans op herhaling dat het net niet al het water kan verwerken:

    Groene ruimten:  ...............
    Dak:        ...............
    Wegen:  ...............

.............. 
.............. 
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DIMENSIONERING VAN HET BEKKEN

Lengte

Toepassing: 

Hoogte voor aanaarding: ................ m

Dimensionering

 Breedte: ................ m 
 Lengte:  ................ m
 Hoogte*:  ................ m

hoogte

2 lagen AZbox: 1,27 m hoog
3 lagen AZbox: 1,88 m hoog

*:




