


Een klimaat-
bestendige 
stad
Klimaatverandering brengt veel 
uitdagingen met zich mee, zoals 
regenwateroverlast, droogte en hittestress. 
We kunnen niet langer op dezelfde manier 
onze steden bouwen en inrichten zoals 
we gewend zijn. We zijn de verbinding 
met onzeå basis, de natuur, kwijtgeraakt 
en ik ben ervan overtuigd dat het 
terugbrengen van de natuurlijke cyclus in 
de stad een oplossing is voor de huidige 
klimaatproblematiek. Hoe je dat doet? 
Door de bodem weer als een spons te laten 
werken, zoveel mogelijk te vergroenen en 
water langer vast te houden. Bestrating 
zie ik hierin als een van de grootste 
uitdagingen. We moeten toewerken naar 
zo min mogelijk verharding en daar waar 
verharding écht nodig is kiezen voor een 
duurzame, infiltrerende of groene variant. 

Er moet iets veranderen in de beton-, infra- 
& tuinbranche en ik zie het als mijn missie 
om hier beweging in te krijgen! 

Fien Dekker - Founder & Ontwerper Rain(a)
Way

FLOOD BOLD

Deze halfopen tegel kan regenwater infiltreren en zorgen voor 
vergroening van het stedelijk gebied. De originele vorm maakt 
elk project uniek en de 30x30 maatvoering past perfect in elk 
straatbeeld, ook in combinatie met bestaande bestrating of 
met de Ebb tegel. De Flood Bold is de ideale verharding om te 
ontharden!

 

EBB

De Ebb tegel laat regenwater zichtbaar naar een infiltratie- of 
opslaglocatie stromen, zonder dat het glad wordt. Ideaal voor 
bovengrondse afkoppeling, maar ook voor het markeren van 
parkeervakken en uitstapstroken bij parkeervakken. Een echte 
combinatietegel dus. 

 

WAVE

De Wave tegel bestaat uit twee vormen, waarmee je oneindig 
kan spelen met patronen. De variatie in open structuren maakt 
niet alleen regenwaterinfiltratie, maar ook intensief vergroenen 
mogelijk. Met de combinatie van drainerende vullingen en vaste 
beplanting wordt je project pas écht natuurinclusief.

 

FLOOD

De Flood vangt regenwater op en laat het langzaam infiltreren. 
Deze tegel is bedoeld als opvallend detail om de schoonheid 
en kwaliteit van regenwater zichtbaar te maken. Een echte 
eyecatcher in de openbare ruimte.

 



Infiltreren -
van strook tot plein

De halfopen Flood Bold is een veelzijdige 
tegel. Regenwater infiltreert door de holle 
ruimtes, die gevuld kunnen worden met 
verschillende vullingen. Dit maakt een 
veelvoud aan infiltrerende toepassingen 
mogelijk, van stroken tot pleinen. 

Zo kan een infiltratiegoot bestaan uit één 
lange strook van Flood Bold tegels met 
een drainerende vulling. Daarnaast is 
de tegel - vanwege het 30x30 formaat 
- makkelijk te combineren met andere 
tegels in straten en op pleinen.

Met de Flood Bold geef je elke 
wateropgave een unieke uitstraling!

Maat   30x30x12 cm  - 15,7 kg   
Kleur Grijs alle kleuren leverbaar van 250m2

Voordelen

• Draagt bij aan de oplossing voor overstromingen in het 
stedelijk gebied

• Draagt bij aan de oplossing voor hittestress
• Bergt en infiltreert regenwater
• Geschikt voor overwegend statisch zwaar verkeer tot 10 

ton aslast
• Veelzijdig toepassingsgebied door mogelijkheden voor 

verschillende vullingen
• Goed te combineren met de Rain(a)way Ebb-tegels
• Makkelijk toepasbaar door de standaard tegelmaat

FLOOD BOLD



“Wanneer je 
het  maaien van 
grastegels meeneemt 
in het reguliere 
maairondje, vergt 
het nauwelijks extra 
onderhoud”

Onze fundering / substraat 
bevordert wortelgroei. Dit zorgt voor  extra 
Co2-opslag in de bodem! 

Gaat wateroverlast tegen,
kan wel 400 liter water bergen per m3!

Houdt water vast, ook tijdens 
langere periodes van droogte. 

Verkoeling: gras zorgt voor verdamping 
en warmt minder op dan steen. Gaat het 
‘urban heat island-effect’ tegen. 

De Flood Bold wordt Co2-neutraal 
geproduceerd!

Groen karakter -ook bij 
veel verkeer- door het 
unieke graszaadmengsel 
voor de Flood Bold.

Ontharden van de stad!

39 ˚C 

Vergroenen - 
de oplossing 
tegen 
wateroverlast 
en hittestress

Met de Flood Bold kun je niet alleen 
infiltreren, maar ook vergroenen!

Ontharden met groen heeft veel voordelen, 
zoals regenwaterinfiltratie, verdamping 
en verkoeling. Daarmee biedt het een 
oplossing tegen regenwateroverlast en 
hittestress in stedelijk gebied. 

De Flood Bold is onze variant van een 
grastegel, die met zijn organische vormen 
de openbare ruimte een bijzondere 
uitstraling geeft. De tegel is berijdbaar 
en geschikt voor zwaar verkeer. De 
open structuren kunnen worden gevuld 
met gras, mos of andere beplanting. Dit 
alles maakt de Flood Bold dé perfecte 
oplossing voor groen parkeren. 



Hoe houd je 
het groen? 

middelzwaar belastbaar

zwaar belastbaar

Groen parkeren wordt steeds vaker 
toegepast als klimaatadaptieve oplossing, 
maar hoe bouw je de fundering op de juiste 
manier op en waar moet je daarbij op letten? 
De fundering verdient extra aandacht, want 
alleen met de juiste voeding en vochtbalans 
blijft gras mooi groen. 

Het Rain(a)Way funderingsubstraat 
is speciaal ontwikkeld voor optimale 
waterinfiltratie en gras- en plantgroei. 
Afhankelijk van de locatie en klimaatopgave 
zijn er verschillende opbouwmogelijkheden, 
waarbij we kijken naar het gebruiksdoel, 
intensiteit en de gewenste 
waterbergingscapaciteit. Het substraat is 
toepasbaar voor zowel de Flood Bold als de 
Wave tegel. Specificaties zijn verkrijgbaar op 
aanvraag of via onze website www.rainaway.
nl. 

Vergroenen was nog nooit zo makkelijk!

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

30 - 50 cm 
RA UrbanSand

laagdikte naar 
behoefte 
RA UrbanSteenslag

Scheidingsdoek

Invoer piekbui-
berging

• Geschikt voor: personenvervoer en 
incidenteel vrachtverkeer.* Het is 
toepasbaar in situaties zoals een 
parkeerplaats en woonwijk. 

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras 
langer groen. Bovendien sla je op deze 
manier extra Co2 op in de bodem.

• Optioneel in deze constructie is een extra 
waterbufferende laag van UrbanSteenslag 
ingetekend. Deze laag kan 400 liter water 
per m3 bufferen. Op deze laag kun je je 
hemelwaterafvoer aansluiten.

• RA Grastegelsubstraat heeft een 
waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. Ra UrbanSand: 200 liter 
water per m3. 

• Bestand tegen lange periodes van 
droogte. Door de capillaire werking 
van het substraat kan het water uit de 
waterberging worden opgezogen en benut 
tijdens langdurige droge periodes.

• Geschikt voor: personenvervoer, 
vrachtverkeer en bussen. Het is 
toepasbaar in situaties zoals een 
parkeerplaats, woonwijk en intensief 
bereden situaties met zwaar verkeer.

• Optioneel is in deze constructie is 
een extra waterbufferende laag van 
UrbanSteenslag ingetekend. Deze laag 
kan 400 liter water per m3 bufferen. Op 
deze laag kun je je hemelwaterafvoer 
aansluiten.  

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras 
langer groen. Bovendien sla je op deze 
manier extra Co2 op in de bodem.

• RA Grastegelsubstraat heeft een 
waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. RA UrbanSand: 200 liter 
water per m3. RA UrbanGranulaat: 183 
liter water per m3. 

• Bestand tegen lange periodes van 
droogte. Door de capillaire werking 
van het substraat kan het water uit de 
waterberging worden opgezogen en 
worden benut tijdens langdurige droge 
periodes. 

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

25 - 45 cm
RA UrbanGranulaat

5 cm 
RA UrbanSand

Invoer piekbui-
berging

laagdikte naar 
behoefte
RA UrbanSteenslag

Scheidingsdoek

http://www.rainaway.nl.  
http://www.rainaway.nl.  


Regenwater-
stromen 
zichtbaar 
maken Wanneer waterverzamelpunten zich 

op een afstand van de infiltratielocatie 
bevinden, komt de Ebb tegel goed van 
pas. De Ebb laat regenwater namelijk op 
een visueel aantrekkelijke manier naar 
een infiltratielocatie stromen. Zo wordt de 
natuurlijke stroom van regenwater niet 
alleen beter zichtbaar, maar creëert het ook 
bewustwording.

De Ebb tegel is ideaal voor bovengrondse 
afkoppeling en kan regenwater begeleiden 
naar een wadi, regentuin of een van onze 
infiltrerende tegels zoals de Flood of Flood 
Bold. 

Maat
30x15x8 cm  8,20 kg 
Ook verkrijgbaar in de diktes 4,5 cm en 5, 6 en 7 cm.

Kleuren

Voordelen 

• Transporteert regenwater
• Makkelijk berijdbaar, rolstoelvriendelijk
• Goed te combineren met onze Flood tegels (alle varianten)
• Creëert bewustwording
• Makkelijk toepasbaar door standaard tegelmaat
• Onderhoudsarm

“Het regenwater 
stroomt via de Ebb 
tegels langzaam naar 
de waterberging, als 
een urban river”

EBB



Combineer, 
varieer en 
parkeer met 
de Ebb! 

De ideale 
combinatie-
tegel

De Ebb is een echte combinatietegel. 
De tegel is niet waterdoorlatend, 
maar transporteert regenwater 
zichtbaar naar een infiltratielocatie 
en is makkelijk beloop- en berijdbaar. 
Naast bovengrondse afkoppeling is 
de Ebb daarom ideaal te combineren 
met de Flood Bold voor het markeren 
van parkeervakken of het creëren 
van uitstapstroken. Hierbij zijn tal 
van variaties mogelijk, zoals je op de 
linkerpagina kunt zien. 



Kies de juiste 
vulling 
Groen zorgt voor een gezondere 
leefomgeving, maar is niet per definitie 
voor elke situatie geschikt. Heb je een 
locatie met een klimaatopgave, maar wil 
je geen vulling met beplanting of gras 
toepassen? Dan zijn er nog tal van andere 
mogelijkheden…

Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een 
schelpenvulling. Deze is onderhoudsarm, 
blijft goed infiltreren en je kunt er makkelijk 
overheen lopen, fietsen én rijden, zélfs 
met een rollator met zwenkwielen. Een 
variatie met split is ook mogelijk. Andere 
opties zijn cunet of een grover materiaal 
zoals een split van 2/6 mm. 

Wat je klimaatopgave ook is, wij denken 
graag met je mee voor een gepaste 
oplossing!

“De Flood Bold kan 
worden gevuld met 
verschillende 
drainerende 
vullingen”



Van open naar 
gesloten - 
of andersom De Wave-tegel bestaat uit twee 

verschillende vormen, waarmee je 
oneindig kan variëren in het maken 
van patronen van een open naar een 
gesloten oppervlak, of andersom.
 
De patronen maken ontharden 
en intensief vergroenen mogelijk 
en geven veel ontwerpvrijheid 
voor een uniek resultaat. Wave 
tegels bieden een oplossing tegen 
zowel regenwaterproblematiek als 
hittestress en langere periodes 
van droogte. Door de open ruimtes 
kan het regenwater naar de grond 
infiltreren en er zijn verschillende 
opties om de open ruimtes mee te 
vullen, van grind tot groen. 

Gaat wateroverlast tegen,
kan wel 400 liter water 
bergen per m3!

Houdt water vast, ook tijdens 
langere periodes van droogte. 

Verkoeling: gras zorgt voor verdamping 
en warmt minder op dan steen. Gaat het 
‘urban heat island-effect’ tegen. 

De Flood Bold wordt Co2-neutraal 
geproduceerd!

Groen karakter -ook bij 
veel verkeer- door het 
unieke graszaadmengsel 
voor de Flood Bold.

Ontharden van de stad!

39 ˚C 

Maat
38 x 38 x 8 cm 
A 16,7 kg
B 24,6 kg

Kleuren: Grijs en Wave shells (oker)

Voordelen 

• Duurzame oplossing voor klimaatverandering
• Bergt en infiltreert regenwater
• Perfect voor intensief groen
• Ontwerpvrijheid door de verschilllende patronen
• Bespaar materiaal en kosten met een open patroon
• 100% herbruikbaar
• Elk project uniek door combineren van patronen
• Lange levensduur

Wave shells

A

B

WAVE 



Patroon 1
25% onthard

Patroon 5
30% onthard

Patroon 2
19% onthard

Patroon 6
37% onthard

Patroon 3
13% onthard

Patroon 7
7% onthard

Patroon 4
25% onthard

Patroon 8
7% onthard

Patroon 10
10% onthard

Patroon 9
7% onthard

Ontwerp 
je eigen 
patroon: hoe 
duurzaam 
durf jij te 
gaan?



Uitgelicht project -
Regenboogbuurt 
Almere
- Februari 2020 -

In de Regenboogbuurt in Almere wordt 
groot onderhoud verricht. Er worden 
verschillende problemen aangepakt en 
klimaatadaptieve maatregelen genomen 
om hittestress en wateroverlast te 
voorkomen. 

Zo wordt het regenwater zichtbaar 
verplaatst: zijpaden met een middenstrook 
van Ebb-tegels begeleiden het water naar 
de groenzone die dwars door de wijk 
loopt. Hierdoor komen de paden niet meer 
blank te staan bij hoosbuien en wordt het 
regenwater naar de hiervoor bedoelde 
wadi’s verplaatst. Het middenpad in de 
groenzone is aangelegd met Wave-tegels 
in een patroon van gesloten naar steeds 
verder open structuren, die uitkomen in 
het groen en zo mooi overlopen in de 
wadi. 

De verhouding tussen groen en bestrating 
wordt enorm verbeterd en dat draagt weer 
bij aan de vermindering van hittestress en 
wateroverlast! 

In het voorjaar van 2020 wordt alles 
ingezaaid, dus het duurt nog even voordat 
alles echt groen is, maar het resultaat 
mag er - ook nu al - zijn!  

“Groen zorgt voor een 
gezonde stad en een 
optimale duurzame 
impact”



Intensieve 
beplanting

 

Klimaatadaptief betekent ook natuurinclusief. Daarom 
hebben we voor de open structuren van de Wave-
patronen een beplantingslijst samengesteld, rekening 
houdend met de verschillende uitdagingen die 
klimaatverandering met zich meebrengt. 

De geselecteerde beplanting voldoet zoveel mogelijk 
aan de volgende eigenschappen:

• Diepwortelend
• Droogtetolerant
• Onderhoudsvriendelijk
• Aanpassing aan de weerkaatste warmte van 

omliggende tegels
• Formaat dat past bij de grootte van het plantvak
• Groei binnen het plantvak (polvormig)
• Voldoende bladmassa om onkruid te onderdrukken
• Insectenlokkers om biodiversiteit te stimuleren
• Duurzaamheid: vaste en/of jaarlijks terugkerende 

planten

Wave-tegels worden vaak toegepast in 
voetgangersgebied, dat ook bereikbaar moet zijn voor 
hulpdiensten. Daarom is er gekozen voor robuuste 
beplanting die bestand is tegen incidenteel verkeer. 

De volledige beplantingslijst is verkrijgbaar op 
aanvraag en voor elke locatie kunnen we een op maat 
gemaakt beplantingsplan samenstellen.



De echte 
WOW- 
factor!

De Flood-tegel is een unieke 
eyecatcher! Deze waterdoorlatende 
tegel bergt regenwater op zichtbare 
wijze en laat het langzaam infiltreren. 
Het is een opvallend element dat van 
regenwater een kwaliteit maakt en 
daarbij ook nog eens bewustwording 
creëert.

De flood is er in twee varianten: dicht en 
doorlatend. De tegels zijn beloopbaar 
wanneer je de holle ruimtes tot de rand 
vult met bijvoorbeeld grind of split, maar 
dan wordt de waterzichtbaarheid en 
-bergingscapaciteit wel wat minder. 

Maat 30x30x8 cm 9,7 kg

Kleuren

Voordelen 

• Bergt en infiltreert regenwater
• Een oplossing voor klimaatverandering
• Maakt je project uniek
• Goed te combineren met onze Ebb-tegels 
• Creëert bewustwording, hoge zichtbaarheid
• Makkelijk toepasbaar door standaard tegelmaat

FLOOD



 

“Het Vincent van 
Gogh plein in Tilburg, 
een uniek verhaal 
gecombineerd met 
waterberging”



Klimaatadaptie 
in je eigen tuin

Niet alleen in de openbare ruimte, 
maar ook in particuliere tuinen valt er 
nog veel te winnen op het gebied van 
klimaatadaptatie. In Nederland bestaat 
slechts 36% van de tuinen uit vegetatie. 
Dat betekent dat er zo’n 1,4 miljard m2 
- zeg maar 350.000 voetbalvelden - nog 
vergroend kan worden.*

Ook voor particuliere tuinen bieden 
Rain(a)Way tegels een geschikte 
oplossing voor klimaatproblematiek 
en kunnen op verschillende manieren 
zorgen voor meer biodiversiteit, 
verkoeling, betere afwatering en een 
gezondere directe leefomgeving!

Op dit moment liggen onze tegels in 
enkele showtuinen van hoveniers en in 
de innovatietuin van Intratuin Lochem. 

Meer weten? Neem contact met ons op!

* Bron: data-analyse uitgevoerd door 
Deloitte i.s.m. Climate Adaptation 
Services

 

“Inspiratietuin -
Intratuin Lochem”



Producenten

Partners

Rain(a)Way
Galileistraat 2
5621 AE EINDHOVEN

Info@rainaway.nl
www.rainaway.nl


