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Hydrosac: een eenvoudig product om grof 
afval van overstorten uit de waterlopen te 
houden.   

 

Introductie 

Grof afval bestaat uit alle materialen of objecten die direct of indirect, al dan niet vrijwillig, worden weggegooid of 
verlaten in de natuur. Grof afval wordt  meestal over land  en over water naar zee gebracht 

Het oplossen van het probleem van grofafval vervuiling is een grote uitdaging. Om hieraan tegemoet te komen is  

in sommige gevallen, het gebruik van netten interessant .  

grof -afvalnetten worden gebruikt om materialen die in wezen kunststoffen (of metalen ...) zijn, vast te houden 
maar ook sanitaire doeken maandverbanden enz..aan de uitlaat van het overstort 

 

DE-ROMMELIGE STEDELIJKE EFFLUENTEN BIJ REGENACHTIG WEER MET BEHULP VAN NETTEN 

 
Toegepast principe: 

Het principe van deHydrosac Maxi® is om een manchet voor een uitlaat te plaatsen en vervolgens een groot net rond 
de manchet stevig vast te maken. Het oppervlak van het net is veel groter dan dat van de meestal gebruikte apparaten 
zoals roosters. 

DeHydrosac Maxi® is uitgerust met een hendel omhet net rond de manchet vast te draaien en vast tedraaien, 
waardoor een operator het net moeiteloos kan bevestigen of losmaken. Bovendien, in het geval van een uitzonderlijke 
vulling of regenachtige episode, wanneer het water te hoog in het net duwt, is de hendelook uitgerust met een 
vangorgaan dat het net kan loslaten, dat stroomafwaarts wordt gehouden door een kabel. 

De manchetten zijn volledig gemaakt van roestvrij staal. De netten zijn op maat ontworpen. Ze zijn gemaakt van UV-
behandelde PE-draad. 

VOORBEELD VAN REALISATIE 1: SENSEVIN REGENGOOT A ARCACHON - 33 

Het is een stormkanaal van 60 cm breed x 40 cm diep. Hiein plaatsen we de installatie met een maasgrootte van 35 
mm 

- gaas van 35 mm. 
 

 
Hydrosac Maxi® - Sensevin Regenkanaal in Arcachon - 2019 
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VOORBEELD VAN REALISATIE NR.2: UITLAATKLEP VAN DE BERLOGNIERE A VARCES - 38 

Het is de uitlaat van een overstort op de oever van de Gressetorrent. De uitlaat is in DN600 en heeft een bestaande 
terugslagklep. 

 
 

Installatiedoelstellingen: 

- Verzamel grof afval met een net om te voorkomen dat de oevers van de torrent vervuilen. 

- Gebruikt de terugslagklep als manchet en plaats de klem op een console die aande bovenkant van de klep wordt 

bevestigd. 

- Beveilig het apparaat met een hangslotkap om te voorkomen dat het wordt gestolen of beschadigd door 
vandalisme. 

- Verwijder unit effluenten met een gaas van 25 mm. 

 

Hydrosac Maxi® - BerlognStuw in Grenoble - 2019 

exploitatie 

Het bedienen van een Hydrosac Maxi® is heel eenvoudig. Eerst wordt de tas losgelaten met de hendel onder de 
beschermkap. Vervolgens wordt met een galg of kraanwagen het net over een container of een staart getild.  
Vervolgens wordt het net aan het stroomafwaartse uiteinde geopend met de tang die hiervoor is voorzien. Het net 
wordt gereinigd met een nevel van water en afgesloten met de tang. Ten slotte wordt het net om de manchet 
geplaatst en stevig bevestigd met de aanhaalhendel. 

 

 
conclusie 

DeHydrosac Maxi® is een eenvoudig en zuinig apparaat. Het is ook een educatief apparaat omdat het het mogelijk 
maakt om de grof afval die is onderschept te visualiseren, om aan de verwachtingen van de bewoners te voldoen en 
zo de implementatie ervan te rechtvaardigen.   

 


