Het station te Oostende gaat vol voor
de totaaloplossing van Wavin

WAVIN HEEFT
DE TREIN NIET GEMIST
n H
 et project: Spoorwegstation
n O
 nze partners: Artes Roegiers - http://www.artesroegiers.be en
Bouwwerken Schockaert - http://www.bouwwerkenschockaert.be
n L ocatie: Oostende
n T ype: Renovatie
n S tudiebureau: Eurostation
n P eriode: 2014 - 2016
n W
 avin voorstel omvat: Quickstream, Wavin PE Afvoer, X-stream,
HDPE-Putten, lijnwafwatering, putdeksels

REFERENTIEPROJECT
Toen de prestigieuze renovatie van het station van Oostende werd

Aannemer Artes Roegier:

aangekondigd, stonden de verschillende actoren binnen de bouw
in lange rijen aan te schuiven. Omdat water op de perronnen te

“Wat men voor dit dossier absoluut wou 

vermijden is, dient meer dan 1 hectare overkapt te worden waarbij

vermijden, was wateroverlast. Wavin kon de

voor het regenwater een afvoercapaciteit een 900 liter per seconde.

beste garanties voorleggen dat hun totaal-

De grootste dakafvoerlijn dient zelfs niet minder dan 300 liter per

oplossing aan deze vrees tegemoet kwam.

seconde te kunnen verwerken! De niet overdekte perrons vragen

Toen de oplossing van Wavin ook nog eens

om meer dan 1 kilometer lijnafwatering.

goedkoper bleek te zijn, was de keuze snel
gemaakt. “  

Bij de keuze voor Wavin hebben twee zaken de doorslag gegeven:
enerzijds de expertise van Wavin en anderzijds de aangeboden totaaloplossing. De plannen zijn door het studiebureau van Wavin met een
vergrootglas bekeken om voldoende capaciteit en slimme oplossingen

Voorgestelde oplossingen:

putten zijn geen pompen meer nodig voor de overstort van het buffer-

Quickstream Regenwaterafvoer in onderdruk

bekken en kunnen kleinere afvoerbuisdiameters gebruikt worden; Twee

Wavin PE afvoer en X-Stream PP afvoer

voorbeelden van slimme oplossingen die een behoorlijk kostenvoordeel

HDPE-putten

opleverden.

Inox deksels
Polyesterbeton lijnafwatering

Kijk voor alle Wavin oplossingen op: www.wavin.be
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