
De wereld is klaar voor Hydrorock®



“ Voorkomen van wateroverlast en verdroging

in bebouwde en onbebouwde omgevingen

met ecologisch verantwoorde oplossingen. ” 

Missie



• Voorkomen wateroverlast met efficiënte ondergrondse oplossingen

• Afkoppelen hemelwater | infiltreren doelmatig en effectief maken

• Oplossingen ter voorkoming verdroging van gronden

• Bijdragen aan kwaliteit en kwantiteit van grondwater

• Leveren duurzame producten o.b.v.  natuurlijke materialen

• Beste prijs èn beste kwaliteit verenigd in één oplossing 

Competenties van Hydrorock International



BERGEN VASTHOUDEN AFVOEREN

Europees beleid: Kaderrichtlijn Water



De ecologisch verantwoorde infiltratieblokken



1. Voorkomen wateroverlast

2. Afkoppelen hemelwater

3. Voorkomen verdroging

4. Lijnafwatering 

Hydrorock® oplossingen



• Eenvoudig draineren en infiltreren 

• Efficiënte regenwaterbuffer

• Capaciteit  94% van volume 

• 100% natuurlijk materiaal: steenwol

• Membraan van erosiebestendig filterdoek

• Blokken eenvoudig te koppelen

• Beloopbaar en overrijdbaar tot 4.000 kg per m2

• Beschermt eigendommen en het milieu

Eén blok van 360 liter kan 
340 liter water bufferen!

Producteigenschappen 



Steenwol: levenslange werking, natuurlijk!

• 100% natuurlijk materiaal

• Vulkanisch gesteente Basalt

• Gesmolten gesteente, gesponnen tot vezels en gevormd tot 
blokken 

• Blijft ondergronds decennia in optimale conditie 

• Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels

• Instroming van grond niet mogelijk



De voordelen van Hydrorock®

• Impact op grondwerk beperkt

• Geen afschot nodig voor correcte drainage

• Eenvoudige plaatsing

• Geen leidingwerk nodig

• Vegetatie groeit en bloeit beter op Hydrorock

• Geen plastic (polypropyleen) in de grond

• Uitstekende prijs en prestatie

Het ecologische alternatief voor infiltratiekratten, drainageslangen en grindkoffers



• Geproduceerd van 100% natuurlijk materiaal 

• Blijft ondergronds decennialang in optimale conditie 

• Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels| blijft jarenlang goed functioneren

• Op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet

• Grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem

Duurzaamheid



1. Duurzame oplossing voor wateroverlast 
en verdroging van gronden.



• Drainage ter voorkoming van wateroverlast:
• op verhardingen

• in tuinen

• rondom gebouwen en sportvelden

• Voorkomen wateroverlast in landelijke 
gebieden

• Lokale hemelwater buffering en infiltratie 

• Voorkomt verdroging van de bodem

Toepassingen

Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld

Bomen en planten genieten langer van hemelwater



Drainage en infiltratie van hemelwater



Drainage en infiltratie van hemelwater



Drainage en infiltratie van hemelwater



2. De eenvoudige en milieuvriendelijke manier 
van afkoppelen van hemelwaterafvoeren



• Afkoppelen hemelwaterafvoeren 
• woningen

• bedrijven

• carports en garages

• Afkoppelen straatkolken en afvoerputten van 
verhardingen

• Lokale hemelwaterbuffering en -infiltratie 

• Voorkomt verdroging van de bodem

Toepassingen

Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld

Bomen en planten genieten langer van hemelwater



Afkoppelen hemelwaterafvoer



Afkoppelen hemelwaterafvoer



Afkoppelen hemelwaterafvoer



Afkoppelen hemelwaterafvoer



3. Lijnafwatering zonder leidingwerk 

Voorkomt wateroverlast op terras en op- en afritten. 



• Toepassing rondom verhardingen
• Woningen

• Bedrijven

• Garages

• Op- en afritten en terrassen

• Snelle opname en infiltratie over                                      
de volledige roosterlengte 

• Plaatsing is zeer eenvoudig

• Aansluiting op het riool is overbodig

Voorkomt wateroverlast op terras en op- en afritten. 

3. Lijnafwatering zonder leidingwerk 



Lijnafwatering



Lijnafwatering



Infiltratieput IP15RVS met ingebouwde buffer

• IP15RVS infiltratieput vervangt traditionele afvoerput

• Zonder dat een rioolaansluiting nodig is

• Absorptiecapaciteit van 15 liter

• Met zwart filtermembraan tegen vuilinstroom



Infiltratieput IP15 met ingebouwde bufferInfiltratieput IP15RVS met ingebouwde buffer



Zandvanger

• Verwijderd zand en grove deeltjes uit het regenwater. 

Voorkomt verstopping in de leiding door bladeren, takjes etc.

• Gemakkelijk schoon te maken door afneembare deksel.

Beschikbaar in twee maten – klein en groot. 



Beschikbare displays voor verkooppunten

• Twee display types beschikbaar voor verkoopunten.

• Display 1: DHZ Drainage- and buffer systeem 
3 producten: - D34

- D45
- IP15 infiltratieput

Display 2: DHZ Drainage- buffer and afkoppeling systeem 
4 producten: - D34

- D45
- IP15 infiltratieput
- D/BD112



Beschikbare displays voor verkooppunten



Oppervlakte- en hemelwater Hydrorock 
blokken

Infiltratie 
kratten 

Grind koffers

Functie 

Afkoppelen: V V X

Bufferen: V V V

Infiltreren: V V V

Draineren: V V X

Irrigeren: V X X

Toepassing

Woningen en tuinen:  V V V

Lijnafwatering van terrassen: V X X

Wegen, opritten, taluds: V V X

Sportvelden & recreatie: V V X

Natuur en landbouw: V X V

Concurrentie vergelijking



Hydrorock 
blokken

Infiltratie 
kratten 

Grind 
koffers

Kenmerken van het product

Duurzaamheid: V X V

Prijs-prestatieverhouding: V X V

Vereiste ruimte: V V X

Gewicht: V V X

Materiaal: V X V

Belastbaarheid: V V V

Buffercapaciteit: V V X

Contactvlak: V X X

Bestendig tegen wortel ingroei: V X X

Concurrentie vergelijking



Hydrorock 
blokken

Infiltratie 
kratten 

Grind 
koffers

Installlatiegemak
Flexibiliteit: V V X

Weinig materieel benodigd: V V X

Transport: V V X
Onderhoud

Geen inspectie nodig: V X X
Geen reiniging nodig: V X X

Concurrentie vergelijking



• Eenvoudig en effectief afkoppelen van 
hemelwaterafvoeren

• Geen aansluiting nodig op rioolstelsel

• Eenvoudige plaatsing en beperkte impact               
op grondwerk

• Geen afschot nodig voor correcte drainage

• Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels

• Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®

• 100% milieuvriendelijk

• Uitstekende prijs en prestatie

De voordelen van Hydrorock®
voor huis & tuin



De voordelen van Hydrorock®
op sport- en golfbanen

• Toename aantal speelbare dagen

• Meer bezoek verbetert de exploitatie

• Duurzamer en kostenefficiënter 
waterbeheer

• Minder afhankelijk van wateraanvoer 
op de golfbaan

• Bunkers hebben altijd de juiste 
vochtbalans



De voordelen van Hydrorock® 
voor natuurbeheer & landbouw

• Snelle en eenvoudige oplossing voor 
wateroverlast

• Voorkomt verdroging van gronden

• Steenwol is 100% recyclebaar

• Geen afschot nodig voor correcte drainage

• Bestand tegen erosie door plant- en boomwortels

• Flora en fauna gedijen uitstekend op Hydrorock®.

• Groene alternatief voor kunststof 
infiltratiekratten

• Uitstekende prijs en prestatie



• Snelle en eenvoudige oplossing voor 
wateroverlast

• Voorkomt verdroging van gronden

• Geen afschot nodig voor correcte 
drainage

• Groene alternatief voor kunststof 
infiltratiekratten

• Hydrozand® voor optimale 
waterdoorlatendheid

• Uitstekende prijs en prestatie

De voordelen van Hydrorock®
voor overheid  & publieke diensten



Samengevat

LEVENSLANGE WERKING

GEEN LEIDINGWERK NODIG

100% MILIEUVRIENDELIJK

ZWAAR BELASTBAAR
Max. 4.000 kg per m2

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK

100% NL PRODUCT



Meer informatie

• Meer weten over Hydrorock? 
Bezoek een verkooppunt of beurs bij u in de buurt
of bezoek Hydrorock.com voor meer informatie.



de wereld is er klaar voor
LET’S HYDROROCK


