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Investeren in de toekomst met kunst-
stof afval- en regenwaterbeheer

Groene campus
De nieuwe campus telt elf schoolgebou-
wen, waaronder een competitiesporthal 
en een werkhal. Samen zijn ze goed voor 
27.000 m². Ook het Beringse volwasse-
nenonderwijs en verschillende sport-
clubs hebben de groene campus als hun 

thuis. Het prachtige park is toegankelijk 
voor alle inwoners van Beringen. Net als 
de fiets- en wandelpaden waarlangs fiet-
sers en wandelaars rechtstreeks naar 
het centrum kunnen. Ook met het wa-
terbeheer scoort het project hoog: infil-
tratie- en bufferbekkens en recuperatie 
van regenwater voor sanitair gebruik.

De Vlaamse overheid bouwt samen 
met AG Real Estate en BNP Paribas 
Fortis 200 nieuwe schoolgebouwen: 
de Scholen van Morgen. De 
publiek-private samenwerking 
ontwerpt, bouwt en financiert de 
scholen en onderhoudt ze 30 jaar 
lang. In Beringen brengt Scholen 
van Morgen vijf scholen onder 
in één campus van 6,5 ha groot. 
Wavin ontwierp en leverde het 
volledige rioleringssysteem voor de 
afvoer van regen- en afvalwater, 
inclusief de Benor-gekeurde Q-Bic 
infiltratie- en bufferbekkens. 
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Volledig herontwerp
“Aannemer BAM Contractors betrok ons 
bij het project. Ze zagen dat het boven-
grondse en het ondergrondse waterbe-
heersysteem niet op elkaar afgestemd 
waren. Onze studiedienst combineer-
de de ontwerpen van de architect en 
het studiebureau. Op basis van hun be-
rekeningen ontwierpen we kunststof-
systemen voor transport van regen- 
en afvalwater van dak tot lozing in de 
aangrenzende beek en de straatriole-
ring”, vertelt accountmanager Willem 
Schrooyen van Wavin.

Provincie overtuigd
“Omdat het volledige rioleringssysteem 
veranderde, moest de dienst Water en 
Domeinen van de provincie Limburg zijn 
goedkeuring geven. Die volgde toen ze 
zagen dat we in overeenstemming met 
hun ontwerpcriteria een volledig sys-
teem ontworpen hadden. Met daarin on-
der meer twee infi ltratiebekkens, een 
bufferbekken en debietregeling. Dat 
we perfect kunnen tonen hoe onze ri-
oleringssystemen zich in alle mogelijke 
omstandigheden gedragen, speelde ook 
een rol in hun beslissing”, zegt projects 
& engineering manager Wim Vandecau-
ter van Wavin.

Voordelen 
“Als aannemer gingen we inderdaad 
niet akkoord met het eerst voorgestel-
de systeem. We moesten bijvoorbeeld in 
de voorziene ruimte té veel en té grote 
buizen in de grond steken. Ook voor het 
eerst voorziene infi ltratiesysteem waren 
we niet te vinden. Wavin heeft een dui-
delijke visie op waterbeheer en bezorg-
de ons snel een volledig op elkaar afge-
stemd kunststofsysteem”, stelt Dennis 
Franco van BAM Contractors.

Effi ciënt waterbeheer
“De bouwvergunning legde buizen op 
met een diameter van 1,13 m. Die kon-
den we niet diep genoeg leggen. Er was 
ook niet genoeg ruimte voor de leidin-
gen van de nutsvoorzieningen. Het 
kunststofsysteem van Wavin neemt wei-
nig plaats in, is fl exibel en kan veel druk 
aan. De plaatsing en montage verlopen 
vlot en je wint tijd. Ook met de twee in-
fi ltratiebekkens van in totaal 510 m³ en 
het bufferbekken van 290 m³ kunnen 
we het regenwater beter beheren dan 
met het oorspronkelijke systeem”, stelt 
projectmanager Roel Knapen van BAM 
Contractors.

Q-Bic krijgt Benor
Infi ltratiesysteem Q-Bic is één van 
de vier infi ltratie- en buffersys-
temen van Wavin. De duurzame, 
onderhoudsarme en inspecteer-
bare infi ltratie-unit kreeg het Benor-
keurmerk. Openbare besturen of 
openbare instellingen zijn daardoor 
zeker dat Q-Bic voldoet aan alle nor-
men voor volume, onderhoud en be-
lasting door verkeer


