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WAVIN QUICKSTREAM HOUDT 
DECATHLON DAK DROOG

De grootste Decathlonwinkel van België (ongeveer 12.000 m² 

inclusief de nieuwe Benelux-hoofdzetel) komt in Evere. Wavin 

tekende voor de regenwaterbuffering en –afvoer van de winkel. 

Hoe voer je het regenwater af van een dak dat tien voetbalvelden 

groot is? En hoe buffer je het? Wavin zag meteen dat de voor-

ziene traditionele gravitaire afvoer en de buffer in betonen buizen 

beter konden en moesten. De studiedienst van Wavin stelde met  

het QuickStream-systeem in combinatie met een bufferbekken, 

bestaande uit kunststof units Q-Bic en Q-BB een betere oplossing 

voor, die ook nog eens perfect in het budget paste.

Accountmanager Dirk Vervoe: “Ons QuickStream-systeem met onder-

druk is functioneel én budgettair een betere oplossing. Het transpor-

teert meer water in kortere tijd. De kunststofbuizen zijn lichter en dus 

sneller en gemakkelijker te installeren dan beton. Ze zijn ook smaller. 

Zo hebben de standleidingen nu een diameter van 110 mm in plaats 

van de voorziene 315 mm, wat een aanzienlijk prijsvoordeel oplevert. 

En omdat we extra afvoerpunten plaatsten, krijgt de dakconstructie ook 

veel minder druk van het regenwater te verwerken.”

“ WAVIN LEVERT ONS DE  
EFFICIËNTSTE , VOORDELIGSTE, 
EN GEMAKKELIJKSTE  
OPLOSSINGEN.”

“�Wavin�signaleerde�dat�het�ontworpen�afvoer-��

en�buffersysteem�ontoe�reikend�was.�Van�de�

afvoerleidingen�over�de�Tegra-inspectieputten�

tot�de�Q-Bic-kratten�voor�het�bufferbekken:��

op�elk�punt�kregen�we�de�efficiëntste,�voor-

deligste�en�gemakkelijkste�oplossingen.”

Hoofdaannemer Willemen 

– CIT Blaton vond in 

Wavin een betrouwbare 

partner. Louis Wijns 

(Projectdirecteur): 
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Voor meer informatie:
www.wavin.be

n   Het project:  

 

LEONARDO WINKELCOMPLEX  
(DECATHLON WINKEL) TE EVERE

n   Onze partner: Willemen – CIT Blaton 

n   Type: Retail

n   Bouwheer: CBRE Global Investors

n   Periode: 2013 - 2015

n    Wavin materialen: QuickStream (afvoer van regenwater)

X-Stream (transport en buffering van regenwater) 

Q-Bic en Q-BB (buffering en infiltratie van regenwater) 

PVC- en HDPE-afvoerleidingen, Tegra-, HDPE- en MDPE-putten

 


