
Het klimaat verandert, met lange perioden van droogte, afgewisseld met extreme neerslag 
tot gevolg. Onze huidige infrastructuur is hierop veelal niet voorbereid, met wateroverlast 
en hittestress als gevolg. De infrastructurele producten van PlasticRoad bieden hiervoor 
een oplossing. Met onze klimaatadaptieve en circulaire elementen realiseren we voet- en 
fietspaden, parkeervakken en pleinen die een duurzaam antwoord zijn op de klimaatproblemen 
en de leefomgeving verbeteren. 

Met de lichtgewicht, modulaire elementen is de aanleg van een lokale infrastructuur eenvoudig 
te realiseren. Integratie in een stedelijke omgeving, een industrieel milieu of juist een landelijk 
gebied is mede dankzij ons hechte netwerk van specialisten moeiteloos mogelijk. Zo is in 
iedere situatie een keuze mogelijk voor een klimaatadaptieve oplossing, om voorbereid te zijn 
op de toekomst.

De toekomstbestendige oplossing voor 
een klimaatadaptieve infrastructuur
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Ook bij de aanleg van infrastructurele oplossingen als voetpaden, fietspaden of parkeervakken, 
moet rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. 
De CCL (Circular Climate Adaptive Light weight)-elementen van PlasticRoad zijn ontworpen 
met het oog op klimaatadaptatie: bij hevige regenval wordt water opgevangen, geborgen, 
en langzaam afgegeven aan de lokale bodem, wat bijdraagt aan een gezond bodemleven en 
de biodiversiteit.    

Eenvoud in aanleg, beheer en onderhoud
De elementen van PlasticRoad worden gemaakt met minimaal 80% circulaire materialen. 
Ze zijn lichtgewicht en daardoor zeer geschikt voor slappe bodems. Het lage gewicht 
zorgt bovendien bij de aanleg voor een tot 83% lagere CO2-uitstoot dan bij traditionele 
verhardingen. De aanleg kan door iedere aannemer in de infrastructuur in korte tijd worden 
verricht, met een minimum aan transportbewegingen op en nabij de projectlocatie. 

Een circulaire elementenverharding  
tegen wateroverlast

Een schematische weergave van het verschil met een traditionele wegverharding 

De gehele productlijn is zowel in de breedte- als lengterichting te koppelen, dankzij een 
gestandaardiseerd kliksysteem. Dit vergemakkelijkt de aanleg en zorgt ervoor dat de 
elementen losneembaar zijn voor eventueel onderhoud. Ook kunnen de elementen worden 
uitgevoerd met een filtersysteem en sensortechnologie om bijvoorbeeld waterniveau, gladheid 
of andere zaken te registreren. Dit alles draagt bij aan een gunstige ‘Total Cost of Ownership’.
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De CCL300-serie biedt een totaaloplossing en vervangt hiermee het traditioneel 
regenwatersysteem. Het regenwater wordt opgevangen via een goot aan de zijkant van de 
elementen. Het opgevangen water wordt in de elementen door een tweetrapsfilter (grof en 
fijn) gefilterd. Het straatvuil wordt hiermee afgevangen en het infiltratiesysteem blijft schoon, 
wat ook op langere termijn de infiltratiecapaciteit waarborgt. Het gefilterde water is schoon 
en infiltreert langzaam in de lokale ondergrond. Dit betekent een belangrijke bijdrage aan een 
gezond bodemleven, zowel bij hevige regenval als in perioden van langdurige droogte.

De totaaloplossing

De CCL200 is een duurzaam alternatief voor een wegverharding als toevoeging op een 
bestaand regenwaterriool. De CCL200 vangt regenwater op in de ingebouwde bufferruimte 
waarna dit deels lokaal in de bodem wordt geïnfiltreerd. Het systeem dient via een 
overstortvoorziening aangesloten te worden op het riool of oppervlaktewater.

Scan de code of klik hier en bekijk de video 
‘Animatie met de weg van het water bij CCL300’

De ultieme waterberger

Enkele voorbeelden van de steenslag slijtlaag
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https://www.youtube.com/watch?v=OP4uO3qY-8k


De CL100-elementen zijn door het zeer lage gewicht een geschikte oplossing voor slappe 
bodem of nabij boomwortels. De elementen worden ook in combinatie gebruikt met de 
CCL300- en CCL200-elementen. Bijvoorbeeld voor het integreren van putdeksels, het creëren 
van een bocht of voor een flexibele overgang naar bestaande (traditionele) verharding. 

De lichtste in zijn soort

Overzicht van de specificaties

CCL300 CCL200 CL100

√ √ Klimaatadaptief door snelle waterafvoer

√ √ Waterinfiltratie direct onder maaiveld

√ Waterfilter, maakt regulier regenwatersysteem overbodig

√ √ Capaciteit 300 liter/m2 met holle ruimte van 95,4% 

√ √ √ Lichtgewicht: maximaal 43kg/m2

√ Voorspellend onderhoud dankzij slimme sensoren

√ √ √ Prefab aangeleverd, op locatie snel te installeren

Diverse breedtematen:

√ √    1,2 meter

√ √ √    1,8 meter

√ √ √    2,4 meter

√ √ √    3,0 meter

√    3,6 meter

√ √ √ Segmentbochten, door combinatie CL100 met CCL-serie

√ √ √ Geschikt voor licht verkeer tot max. 5 ton aslast
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Referenties

Gouda, lichtgewicht fietspad
In Gouda is het vernieuwde Aschpotpad voorzien van 
CCL300-elementen. Ter plekke is sprake van een hoge 
grondwaterstand en een zettingsgevoelige bodem. Het is 
daarom fijn dat de elementenverharding niet alleen licht is, 
maar daarbij ook direct onder het wegdek ruimte biedt voor 
waterberging.

Rotterdam, klimaatadaptieve parkeerplaats 
In het centrum van Rotterdam zijn 10 langsparkeervakken 
gerealiseerd met CCL300-elementen. Geïntegreerde filters 
zorgen ervoor dat het opgevangen regenwater optimaal in 
de bodem infiltreert.

Zeeland, combinatie fiets- en voetpad 
In de gemeente Vlissingen is een aaneengeschakeld fiets- 
en voetpad gerealiseerd. Voor dit project zijn uitsluitend 
CL100-elementen gebruikt. Hier was waterberging geen 
speerpunt, maar juist wel de circulariteit en het lichte 
gewicht. Voor de paden zijn toplagen van verschillende 
structuur en kleur gebruikt.

Schiphol, duurzame parkeerplaats  
Op Schiphol zijn parkeervakken gerealiseerd met CCL200-
elementen, gemaakt van kunststofafval dat lokaal is 
ingenomen en gerecycled. In de Haarlemmermeerpolder 
betekent iedere verharding van het terrein een vergroot 
risico op wateroverlast. Dankzij de ondergrondse 
waterbuffering wordt de kans hierop sterk verkleind.
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De wegelementen van PlasticRoad zijn circulair en vervaardigd uit kunststoffen die anders op 
een afvalberg waren beland. Na demontage zijn de elementen opnieuw te gebruiken, al of niet 
in hun bestaande vorm. De aanleg van een voetpad, fietspad of parkeerplek met CCL- of CL-
elementen is daarmee een duurzame keuze met een minimum aan emissies.  

Duurzaam en circulair ontworpen

300 liter
waterberging 

per m2

83%
maximale

CO2 reductie

< 43 kg
gewicht
per m2

100%
gerecycled plastic 

als grondstof

80%
transport  
reductie

De CCL-elementen in cijfers

Contact
Overweegt u een duurzame, klimaatadaptieve keuze voor uw project? 
Bel of mail ons, wij gaan graag met u om tafel om samen te werken aan 
een toekomstbestendige leefomgeving. 

Meer informatie
Kijk op onze website voor meer actuele informatie over onze producten en 
projectvoorbeelden. Op de website kunt u ook bestekteksten downloaden.

PLASTICROAD BV
Lange Dreef 9, Vianen
+31 6 25 75 67 54
info@plasticroad.com
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