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The green label in water management

Duurzaam watermanagement

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op 
duurzaam watermanagement. Hydrorock International richt zich op 
de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten op 
terrein van hemelwater- en oppervlaktewater. Het betreft een scala 
aan oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater,  
waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van 
steenwol als basismateriaal. Ook heeft het oplossingen voor speciaal 
geprepareerde opvulmaterialen die ofwel water vasthouden of juist 
de inf iltratie bevorderen.

Voor overheid, bedrijven en particulieren

Belangrijke productlijnen zijn HYDROROCK® voor de zakelijke markt 
en HYDROBLOB® voor de consumenten markt. De blokken worden 
gemaakt van het 100% natuurlijke materiaal: steenwol. Gesmolten 
gesteente dat is gesponnen tot vezels en gevormd zijn tot een blok, 
omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek.  
Een blok Hydrorock® heeft een zeer groot netto volume voor optimale 
drainage, infiltratie en bergingscapaciteit. Eén blok van 360 liter  
volume kan maar liefst 340 liter water bufferen voor drainage- of 
infiltratiedoeleinden. De blokken zijn eenvoudig te koppelen.  
Afhankelijk van de plaatsingsrichting zijn de blokken beloopbaar 
en overrijdbaar tot 2.500 kg per m2, de HD-versies zelfs tot 
4.500 kg per m2. 

Hydrorock International levert duurzame bijdragen aan het behoud 
en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen. Het 
bedrijf richt zich op het voorkomen van wateroverlast en verdroging 
in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch 
verantwoorde (ondergrondse) oplossingen. Hydrorock International 
draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van  
bodemfuncties.

Competenties van Hydrorock International
Hydrorock® voor de 

professionele markt. 

Hydroblob® voor de 

particulierenmarkt. 

Voorkomen van wateroverlast met efficiënte ondergrondse 
oplossingen. 

Afkoppelen van hemelwater en infiltreren doelmatig en  
effectief maken. 

Oplossingen ter voorkoming van verdroging van gronden. 

Bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.
 
Leveren van duurzame producten op basis van 100% 
natuurlijke materialen.

BUFFERING
EN DRAINAGE

BUFFERING
EN INFILTRATIE

HYDRO ® INFILTRATIEBLOKKEN
5-zijdige infiltratie
Unieke eigenschappen zorgen 
voor snelste leeglooptijd

KUNSTSTOF INFILTRATIEKRATTEN
4-zijdige infiltratie
Directe waterdruk op de bodem  
werkt infiltratie tegen

Regenwater afkoppel
& infiltratiesysteem
Hydroblob® infiltratieblokken zorgen voor het milieuvriendelijk 
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HET ECOLOGISCH VERANTWOORDE INFILTRATIEBLOK

Vasthouden regenwater  Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
Voorkomt verdroging  Bomen en planten genieten langer van regenwater.

2. Plaats de Hydroblob® blokken en sluit aan op regenpijp

4. Klaar!3. Vul de sleuf met Hydrozand, grind of grond

1. Graaf een sleuf van min. 80 cm diep en 30 cm breed

Toepassing afkoppelen en infiltreren regenwater
Afmetingen 120 x 30 x 50 cm (lxbxh)
Buis geperforeerd, Ø100 
Inhoud 170 liter
Contactvlak 2,22 m2

Gewicht 13,5 kg 
Buffercapaciteit 94% van het volume
Materiaal 100% steenwol met membraan van filterdoek

Type BD170

80 cm 80 cm
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Innovatieve oplossingen voor ecologisch verantwoord 
infiltreren, draineren en afkoppelen van hemelwater

Hydrorock® infiltratieblokken zijn de duurzame oplossing ter  
voorkoming van wateroverlast en tegen verdroging van gronden. 
Maar ook voor het afkoppelen van hemelwater. Door Hydrorock®   

infiltratieblokken aan te sluiten op de hemelwaterafvoer wordt  
hemelwater ter plekke gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem.

Hydrorock® producten worden vervaardigd uit steenwol; een 100%  
natuurlijk materiaal dat ondergronds decennialang in optimale  
conditie blijft. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de 
buffer-, infiltratie- of drainagefunctie jarenlang in tact blijft. 
De Hydrorock® blokken zijn bestand tegen erosie door plant- en 
boomwortels. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek 
schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig 
tegen de natuurlijke stoffen in de bodem. 

Beschermt eigendommen en het milieu Duurzaamheid gegarandeerd; natuurlijk!

Hydrorock® infiltratieblokken beschermt omliggende terreinen en 
gebouwen tegen wateroverlast en waterschade door het teveel 
aan water effectief te absorberen. Door schoon regenwater aan 
de bodem terug te geven, biedt Hydrorock® een beduidend 
efficiëntere manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van 
vervuiling te houden. Kortom een nieuwe innovatie in de wereld 
van water management.

Een efficiëntere regenwaterbuffer

1. Graaf een sleuf van min. 54 cm diep en 30 cm breed 2. Plaats de infiltratie units en sluit aan op de regenpijp

3. Vul de sleuf met zand, grind of grond. 4. Klaar!



Drainage ter voorkoming van wateroverlast op 
verhardingen, in tuin, rondom gebouwen en sportvelden.  
 
Lokale hemelwaterbuffering en -infiltratie. 
 
Voorkomen van wateroverlast in landelijke gebieden. 
 
Voorkomt verdroging van de bodem. 

Afkoppelen van hemelwaterafvoeren van woningen, 
bedrijven, carports en garages. 
 
Afkoppelen van straatkolken en afvoerputten van 
verhardingen. 

De 10 voordelen van Hydrorock®

1. Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast. 

2.  Eenvoudig afkoppelen van hemelwaterafvoeren. 

3.  Geen aansluiting op rioolstelsel. 

4.  Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk. 

5.  Geen afschot nodig voor correcte drainage. 

6. Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. 

7.  Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®. 

8. 100% milieuvriendelijk 

9.  Het groene alternatief voor kunstof infiltratiekratten. 

10.  Uitstekende prijs en prestaties. 

Hydrorock International B.V. 
‘s-Gravelandseweg 246, 3125 BK Schiedam 
Postbus 146, 3100 AC Schiedam 
T: +31 10 30 20 000 / E: info@hydrorock.com

 Voor particulieren  : www.hydroblob.com 
 Voor professionals : www.hydrorock.com

Hydrorock® is een geregistreerd merk van Rockwool en wordt onder exclusieve licentie gebruikt door Hydrorock International B.V.  
Hydroblob® is een onderdeel van Hydrorock International B.V. en is een geregistreerd merk van Asbipro B.V.

www.hydrorock.com

Voorkomen van wateroverlast Milieuvriendelijk afkoppelen 
hemelwater

BD440

BD340

BD220

Hemelwater afkoppel 

& infiltratiesysteem

Hydrorock• infiltratieblokken zorgen voor het milieuvriendelijk 

afkoppelen van hemelwater. De ingebouwde geperforeerde buis 

wordt aangesloten op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke 

materiaal absorbeert hemelwater met een capaciteit van 94% 

van het volume. Filterdoek zorgt voor geleidelijke infiltratie aan de 

omliggende bodem. Een HWA rioolaansluiting is ook mogelijk.

Toepassing afkoppelen en infiltreren hemelwater

Afmetingen 120 x 30 x 100 cm (lxbxh)

Buis 
geperforeerd, Ø100 

Inhoud 
340 liter

Contactvlak 3,72 m2

Gewicht 
27 kg 

Buffercapaciteit 94% van het volume

Materiaal 
100% steenwol met membraan van filterdoek

BEKIJK HIER HET FILMPJE

Vasthouden hemelwater grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

Voorkomt verdroging bomen en planten genieten langer van hemelwater.

the green label in wa termanage ment

HET ECOLOGISCH VERANTWOORDE INFILTRATIEBLOK Type BD340

LEVENSLANGE 

WERKING

BARCODE

100% MILIEU

VRIENDELIJK

BELOOPBAAR &

OVERRIJDBAAR

Max. 2000 kg per m
2

DIRECT KLAAR

VOOR GEBRUIK

HYDROR
O CK.COM

PLAATSING

LET OP!

100% NL

PRODUCT

4. Klaar!

3. Vul de sleuf met schelpen en/of grind en grond

1. Graaf een sleuf van min. 120 cm diep en 30 cm breed
2. Plaats de Hydrorock®blokken en sluit aan op regenpijp

120 cm

120 cm

BD170

BD112

LEVENSLANGE 

WERKING

Hemelwater afkoppel 

& infiltratiesysteem

Hydrorock• infiltratieblokken zorgen voor het milieuvriendelijk 

afkoppelen van hemelwater. De ingebouwde geperforeerde buis 

wordt aangesloten op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke 

materiaal absorbeert hemelwater met een capaciteit van 94% 

van het volume. Filterdoek zorgt voor geleidelijke infiltratie aan de 

omliggende bodem. Een HWA rioolaansluiting is ook mogelijk.

Toepassing 
afkoppelen en infiltreren hemelwater

Afmetingen 
120 x 30 x 33 cm (lxbxh)

Buis 

geperforeerd, Ø100 

Inhoud 
112 liter

Contactvlak 
1,71 m

2

Gewicht 
9 kg 

Buffercapaciteit 94% van het volume

Materiaal 
100% steenwol met membraan van filterdoek

BEKIJK HIER HET FILMPJE

Vasthouden hemelwater grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

Voorkomt verdroging 
bomen en planten genieten langer van hemelwater.

BARCODE

100% MILIEU

VRIENDELIJK

BELOOPBAAR &

OVERRIJDBAAR

Max. 2000 kg per m
2

DIRECT KLAAR

VOOR GEBRUIK

the green label in wa termana gement

HET ECOLOGISCH VERANTWOORDE INFILTRATIEBLOK

HYDR
OROC

K.COM

Type BD112

PLAATSING

LET OP!

100% NL

PRODUCT

4. Klaar!

3. Vul de sleuf met schelpen en/of grind en grond

1. Graaf een sleuf van min. 53 cm diep en 30 cm breed

2. Plaats de Hydrorock®blokken en sluit aan op regenpijp

53  cm

53  cm

D440

D220

D170

D112

D340

D45

D34
Hemelwater drainage 

& buffersysteem

Hydrorock• infiltratieblokken draineren en bufferen hemelwater op 

milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert 

overtollig regen- en oppervlaktewater met een capaciteit van 94% 

van het volume. Filterdoek zorgt voor geleidelijke infiltratie aan de 

omliggende bodem. 

Toepassing 
horizontaal (drainage)

 

verticaal (buffering /infiltratie)

Afmetingen 120 x 15 x 20 cm (lxbxh)

Inhoud 
34 liter

Contactvlak 0,9 m2

Gewicht 
2,7 kg

Buffercapaciteit 94% van het volume

Materiaal 
100% steenwol met membraan van filterdoek

Type D34

the green label i n wa termanage ment

HET ECOLOGISCH VERANTWOORDE INFILTRATIEBLOK

Voorkomt wateroverlast op verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen en sportvelden.

         
         

   
      

In landelijke gebieden voor landbouw en natuur.

Voorkomt verdroging 
bomen en planten genieten langer van hemelwater.

LEVENSLANGE 

WERKING

GEEN LEIDINGWERK

NODIG

100% MILIEU

VRIENDELIJK

BELOOPBAAR &

OVERRIJDBAAR

Max. 2000 kg per m
2

DIRECT KLAAR

VOOR GEBRUIK

100% NL

PRODUCT

BEKIJK HIER HET FILMPJE

BARCODE
HYDRO

ROCK.C
OM

4. Klaar!

3. Vul de sleuf met schelpen en/of grind en grond

1. Graaf een sleuf van min. 40 cm diep en 15 cm breed

2. Plaats de Hydrorock®blokken en sluit aan op regenpijp

40 c m

40  cm


