
PIO: SLEEPTANK



AGENDA

13:00 – 13:05 Aankomst & kennismaking

13:05 – 13:15 Introductie Programma Innovatieve Overheidsaanbestedingen

13:15 – 13:30 Huidige situatie en visie/ambitie van Het Waterbouwkundig Laboratorium

13:30 – 14:15 Rondleiding & uitdagingen

14:15 – 14:45 Verduidelijking behoeftebepaling en innovatiepotentieel (Verhaert)

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 17:00 Individuele gesprekken



RONDLEIDING

1. Omgeving van de tank
2. Vlakheid bodem van de tank
3. Uitzettingsvoegen
4. Raamkolom
5. Andere eigenschappen bodem tank
6. Verticale wand
7. Golfslag & Havens
8. Brug

Handout
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WIE BENT U?

Naam:

Bedrijf:

Functie:

Contactinfo:

Expertise (schrap wat niet past): 
uitvoering/chemie & coatings/frezen/andere:

Handout



OMGEVING VAN DE TANK

>99% van de levensduur van 
de tank zal deze onder water
staan (waterkolom van ±1m)

Communicerende vaten 
constructie staat op 
ondergrond

“normaal” leidingswater met 
chloor tegen algengroei

Werkingstemperatuur is 15-
20°C, maximale 
temperatuurgradient van 
0,5°C/24u

Canvas rondleiding



OMGEVING VAN DE TANK - vragen

Is de precieze zuurtegraad van het leidingwater relevant voor de afwerkingslaag?

Ja/nee/geen idee

Is de concentratie chloor relevant voor de afwerkingslaag?

Ja/nee/geen idee

Andere vragen of opmerkingen:

Handout



VLAKHEID BODEM VAN DE TANK

AMBITIE is max ±1 mm afwijking t.o.v. de waterlijn, over de volledige oppervlakte 
(174m x 20m) = 3480m²

Huidige situatie is ±25mm afwijking

±50mm “opvulruimte” voorzien

Zowel “flat” als “level” (gladde overgangen zijn minder slecht als scherpe)

Canvas rondleiding



VLAKHEID BODEM VAN DE TANK - vragen

In hoeverre vindt u de ambitie van Het Waterbouwkundig Laboratorium voor de vlakheid van de 
bodem realistisch?

Andere vragen of opmerkingen (verdere toelichting volgt):

Technisch kleine
kans op slagen

Technisch grote
kans op slagen

Handout



UITZETTINGSVOEGEN

Koud

Werk gebied

Warm

20mm

12,5 m x 20 m beton

voeg

- Uitzetting werk gebied:
- Lengte : 1,2 mm 
- Breedte (groef) : 0,75 mm per groef ( 3,75% verandering 

groef materiaal)
- Uitzetting stress gebied:

- Lengte: 10,8 mm 
- Breedte: 6,75 mm (33,75 % verandering groef materiaal)

Hoe omgaan met werking voegen?

• Opvullen voegen met elastisch materiaal dat 
uitzetting opvangt

• Elastische toplaag die stabiliseert in werkgebied

• Ontkoppeling toplaag

• Andere?

Canvas rondleiding



UITZETTINGSVOEGEN - vragen

Hoe zou u de effecten van betonuitzetting aan de voegen opvangen en waarom zo?

Andere vragen of opmerkingen:

Handout



RAAMKOLOM

Referentie voor hoogte afwerkingslaag

Moet hier zo nauw mogelijk bij aansluiten 
(volgen eventuele afwijkingen innox frame)

Geen coating over beglazing toegestaan (ook 
geen transparante)

Deelt tank op in twee (verbindingsgoten 
zijkant van 100mm breed)

Kunnen eventueel verwijderd en herplaatst 
worden

Canvas rondleiding



RAAMKOLOM - vragen

Denkt u dat de raampartij verwijderd zal moeten worden om een vlakkere uitwerking te 
garanderen? Ja/Nee/Geen idee

Waarom?

Andere vragen of opmerkingen:

Handout



ANDERE EIGENSCHAPPEN BODEM TANK

Betekenbaar met alcoholstift of andere (+afwasbaar)

Sediment & kalkaanslag gemakkelijk te verwijderen (bv. met 
aftrekker)

Maximale verdeelde belasting van 2,5ton/m², of een maximale 
grondbelasting van 5,3 kg/cm² zonder permanente vervorming. 
Dit om het gebruik van een hoogwerker op de vloer toe te 
staan.

Kleur: niet wit, niet donker (idealiter lichtgroen)

Levensduur van >30 jaar met minimaal tussentijds onderhoud 
(max 1x/jaar)

Canvas rondleiding



WISHLIST - vragen

Duidt aan in hoe uitdagend deze voorwaarde is, van triviaal (0) tot zeer moeilijk/kostelijk (10)

Betekenbaar met alcoholstift of andere (+afwasbaar) 

Sediment & kalkaanslag gemakkelijk te verwijderen (bv. met aftrekker)

Maximale verdeelde belasting van 2,5ton/m², of een maximale grondbelasting van 5,3 kg/cm²
zonder permanente vervorming. Dit om het gebruik van een hoogwerker op de vloer toe te staan.

Kleur: niet wit, niet donker (idealiter lichtgroen)

Levensduur van >30 jaar met minimaal tussentijds onderhoud (max 1x/jaar)

geen idee

geen idee

geen idee

geen idee

geen idee

Handout



VERTICALE WAND

Enkel de twee lange verticale wanden te 
behandelen

Idealiter dezelfde specificaties als de bodem

Referentie vlakheid = rails brug; raampartijen 
(opnieuw niet bedekken)

Oppervlakte: 2 x (174m x 1,25m) = 435m²

Vlakte bewaren tot zo dicht mogelijk bij de wand

Overgang hoekprofiel liefst zo vloeiend/klein 
mogelijk (bolfrees met zeer kleine straal?)

Zelfde technieken en/of materialen van 
toepassing?

Canvas rondleiding



VERTICALE WAND - vragen

In vergelijking met de bodem, hoe uitdagend vindt u het vraagstuk voor de zijwanden?

Andere vragen of opmerkingen:

Veel gemakkelijker Veel uitdagenderEven uitdagend

Handout

geen idee



HAVENS & GOLFSLAG

Onder- en zijwanden hoeven tolerantie niet te halen

Vlotte overgang naar de rest van de tank

Canvas rondleiding



BRUG

Canvas rondleiding

10 ton

Plaats voor “opzetstuk” beschikbaar

Bereik over volledige tank

Statische buigcoëfficient

Verticaal <0,8mm

Horizontaal <0,6mm



GOLFSLAG, HAVENS & BRUG - vragen

Vragen of opmerkingen:

Handout



OPBOUW BODEMLAGEN - VOORBEELD

Concrete Poured Foundation, flatness +/- 25mm
(already in place)

Filler, flatness +/- 2mm

Finishing Layer(s), flatness +/- 1 mm

Primer Layer(s), flatness +/- 1 mm
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DIKTE LAAG MATERIAAL BIJKOMENDE 
HANDELINGEN

~1-3mm Epoxy finish /

~1-3mm Epoxy primer /

~ 45 mm Gespecialiseerd
betonproduct

Frezen met frees 
opgehangen aan brug/ 
lasergestuurde
rondrijdende frees ….



UW OPBOUW - BODEM

Concrete Poured Foundation, flatness +/- 25mm
(already in place)To
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DIKTE LAAG MATERIAAL BIJKOMENDE 
HANDELINGEN

Handout



UW OPBOUW - BODEM

Concrete Poured Foundation, flatness +/- 25mm
(already in place)

Handout

In hoeverre gelooft u dat deze oplossing de gevraagde specificatie(s) kan halen:

Wat zijn de belangrijkste factoren die de kans op slagen beïnvloeden?

Welke implicaties zijn er voor de levensduur/onderhoud:

Kan u een eerste ruwe geschatte kostprijs geven: (3480m², eventueel van deeloplossing)

We zullen ons best 
doen, maar…

Ik ben bereid een
resultaatsverbintenis

te tekenen

geen idee



UW OPBOUW - WAND

Concrete 
Poured 

Foundation, 
flatness +/-

25mm
(already in 

place)

Toenemende vlakheid

Handout

DIKTE LAAG MATERIAAL BIJKOMENDE 
HANDELINGEN



UW OPBOUW - WAND

Concrete Poured Foundation, flatness +/- 25mm
(already in place)

Handout

In hoeverre gelooft u dat deze oplossing de gevraagde specificatie(s) kan halen:

Wat zijn de belangrijkste factoren die de kans op slagen beïnvloeden?

Welke implicaties zijn er voor de levensduur/onderhoud:

Kan u een eerste ruwe geschatte kostprijs geven: (2 x 217,5m², eventueel van deeloplossing)

We zullen ons best 
doen, maar…

Ik ben bereid een
resultaatsverbintenis

te tekenen

geen idee



Plaatsingsprocedure

Waar dient de overheid volgens u rekening mee te houden bij het gunnen van de opdracht?

Hoe zou u verkiezen dat de overheid om gaat met de onzekerheid van het eindresultaat?

Andere vragen of opmerkingen:

Handout

Ik heb interesse om deel te nemen 
wanneer de aanbesteding volgt


