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PORTFOLIO

Deschacht:
➔ Reservoirs van Tubao, 52 en 34,5 meter lang

Opdrachtgever: BMW Garage Meerschmann

Hoofdaannemer: Willy Naessens Group

Aan de rotonde Albatros in Erembodegem nadert de nieuwe  
vestiging van garage Meerschmann, concessionaris voor BMW 
en Mini, stilaan de voltooiing. Zopas werden er twee flinke 
waterreservoirs aangelegd. In de plaats van een traditionele 
betonnen kuip koos de bouwheer voor een op maat gemaakte 
oplossing van het tweespan Tubao-Deschacht. 

De gegalvaniseerde stalen buizen van de Franse producent 
Tubao dringen almaar dieper door in de markt. Waar (regen)
water gebufferd, opgeslagen, omgeleid of geïnfiltreerd dient 
te worden, kiezen bouwheren, architecten en studiebureaus 
steeds vaker voor een oplossing met de gegolfde Tubao-buizen. 
Zo ook voor de aanleg van twee reservoirs op de werf van de 
nieuwe BMW-Mini concessie op het industrieterrein Sterrenhoek 
te Aalst-Erembodegem. 

Op een halve dag geïnstalleerd

In dit geval gaat het dus om twee tanks, gevormd uit Tubao 
buizen van 3 meter doormeter. De ene heeft een totale lengte 
van 52 meter en dient voor de opslag van het opgevangen re-
genwater dat dienst kan doen als bluswater voor de brandweer. 
Daartoe werd de buis uitgerust met aanzuigleidingen waarop 
de brandweer indien nodig kan aansluiten. De tweede tank 
meet 34,50 meter en zal de sprinklerinstallatie voeden met 
zuiver leidingwater. Ook hier werden de nodige aanzuigleidingen 
gemonteerd. 
De twee tanks werden door Deschacht naar de werf getrans-
porteerd, waar aannemer grondwerken GLK de buizen in vooraf 
uitgegraven sleuven liet neerzakken. Tubao zorgde voor de 
nodige aansluitingen en verdere afwerking. De hele installatie 

werd gekeurd en gecertifieerd door een onafhankelijke inge-
nieur. Duur van de installatie: een halve dag! «Als je dit verge-
lijkt met 4 tot 6 weken voor een betonnen kuip, dan begrijp je 
de keuze voor dit alternatief», zo besluit Geert Vanhecke.
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