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ACO EasyGarden

Duurzaamheid en onderhoudsgemak

door slim omgaan met regenwater. 
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Regenwater 
verdient beter!
Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, in 
de gieter en op de bloemen en planten. Maar 
wateroverlast? Daar is niemand blij mee! 
Steeds meer tuinen hebben een ruim terras 
om lekker van de tuin te genieten. Intensieve 
en langdurige regenbuien kunnen in uw tuin 
wateroverlast veroorzaken. Daarnaast wil-
len steeds meer gemeenten dat u zelf zorgt 
voor de opvang en afvoer van regenwater 
om zo het gemeenteriool minder te belas-
ten. Dit vraagt om oplossingen! Wij bieden 
producten die u op een mooie manier helpen 
water op te vangen en af te voeren. Of beter 
nog, te gebruiken! Dan gaat u de voordelen 
van regenwater pas echt zien!

Toelichting belastingsklassen 
voor goten en putten

Voor terrassen en particuliere 
opritten, die niet intensief door 
personenauto’s worden bereden.

Uitsluitend beloopbaar.

Voor particuliere opritten voor 
personenauto’s die dagelijks 
frequent bereden worden en 
voor personenauto’s > 2000 kg 
totaal gewicht.
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Altijd een nette entree
De entree is het visitekaartje van een           
woning. Ergert u zich daarbij ook zo aan uw 
deurmat? Hij zwerft voor de deur van plek 
naar plek. Bladeren en vuil hopen zich erom-
heen op en na een regenbui is hij doorweekt. 
Je kunt ieder jaar wel een nieuwe kopen!    
De ACO Schoonloper maakt een einde aan 
dit probleem en geeft altijd een opgeruimde 
welkome indruk. Een Schoonloper bestaat 

uit een vuilopvangbak die vlak in het straat-
werk wordt ingebouwd. Daarbij hoort een uit-
neembare duurzame mat die naar smaak en 
functie kan worden ingevuld. Deze mat blijft 
altijd op zijn plaats liggen en is eenvoudig 
in onderhoud. Praktischer en mooier bestaat 
niet!  Dus wanneer u bestrating kiest voor 
terras of oprit, vergeet dan de Schoonloper 
niet!
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De ACO Schoonloper is verkrijgbaar in 3 afmetingen:
 40 x 60 cm

  50 x 75 cm
  50 x 100 cm

Het is ook mogelijk om meerdere schoonlopers naast- of achter elkaar te plaatsen. 
Optisch zien deze er dan als één geheel uit. Bijvoorbeeld vier stuks van 40 x 60 cm 
vormen een Schoonloper van 80 x 120 cm voor een royale entree (zie foto rechts). 

Twee stuks van 50 x 100 cm vormen samen een Schoonloper van 50 x 200 cm 
voor dubbele tuindeuren of een schuifpui.

Pak de voordelen van de Schoonloper:
 Geen struikelblok meer voor de deur 

  met losse matten of borstels;
 altijd een nette uitstraling;
 geïntegreerde vuilopvang;
 met afwatering.

Plaats de Schoonloper bij: 
 Voordeur, achterdeur;
 terrasdeuren;
 schuur/berging.

ACO levert ook schoonlopers die binnen in 
de woning in een tegelvloer kunnen worden 
opgenomen.

rooster met tapijt- en borstelstroken

schraaprooster 9x31 V-sleuf

rooster met tapijtstroken, antraciet

rooster met rubber stroken, zwart



Vaarwel opspattend 
vuil en zand
Kent u het probleem? U heeft net de ramen 
gewassen en na een eerste regenbui zit 
het zand en vuil al weer hoog tegen de ra-
men. Met name bij schuifpuien, (tuin)deuren         
en tot de vloer doorlopende raampartijen is 
dit een probleem. De oorzaak? Opspattend 
regenwater met zand/vuil vanaf de bestra-
ting of borders van de tuin. ACO Glassline 
is hiervoor de oplossing. De Glassline is een 
metalen roostergoot  die eenvoudig in de be-

strating (of border) tegen de gevel geplaatst 
kan worden en niet op de riolering hoeft te 
worden aangesloten. De goot is voorzien 
van infiltratiesleuven waardoor het opgevan-
gen regenwater gemakkelijk in het bodem 
wegzakt. Het maasrooster zorgt ervoor dat 
vrijwel geen water en zand/vuil op kan spat-
ten tegen het glas. Een mooie oplossing die 
veel tijd en ergernis bespaart.
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Plaats de Glassline bij:
 Schuifpui;
 tuin-/terrasdeuren;
 raampartijen.

ACO Glassline

Pak de voordelen van de Glassline:
 Minder ramen wassen;
 zand/vuil wordt in de goot 

  opgevangen;
 nette uitstraling;
 hoeft niet op riolering te 

  worden aangesloten.

Regenwater met zand/vuil spat omhoog 
tegen de ramen.

*LET OP
De Glassline goot dient niet voor afwatering 
van het straatwerk. Het afschot van het 
straatwerk dient dus van de gevel af te zijn. 
Indien dit niet mogelijk is dient in plaats van 
de Glassline een roostergoot (zie pag. 10-
11) toegepast te worden.

Regenwater komt via het rooster in de 
Glassline goot en kan niet meer omhoog 
spatten. Afstromend regenwater van de 
ramen stroomt ook in de Glassline.

Zonder goot

Geotextiel

uitneembaar rooster

Glassline rooster Glassline hoekrooster
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Waterplassen 
verleden tijd

regenbui zijn plasvorming op het terras en 
modderpoelen door afstromend regenwater 
in gazon en border het resultaat. Regenwa-
ter stroomt vaak weer terug op het terras 
met vervuiling, vlekken en groene aanslag 
als gevolg. U kunt dan weer met bezem 
en hogedrukreiniger aan de slag om de 
tuin weer netjes te maken. Dit kan allemaal 
veel gemakkelijker! Door ACO EasyGarden 
lijnafwatering toe te passen. Water stroomt 
vanaf het terras in de goot en vervuild water 
stroomt niet op uw terras. Het ACO EasyGar-
den assortiment bestaat uit sierlijk slanke 
sleufgoten (pag. 9) die vrijwel onzichtbaar in 
het terras worden verwerkt en design roos-
tergoten (pag 10-11). Voor iedere gewenste 
uitstraling vindt u de juiste goot!  

Bij terrassen wordt steeds meer gebruik   
gemaakt van beton- of natuursteentegels.     
Het liefst zo groot mogelijk, formaten tot 
zelfs 120 x 120 cm. Door de combinatie 
met een zo’n smal mogelijke voeg krijgt 
regenwater niet de kans in de bodem weg 
te zakken.   Bij bestrating met veel voegen 
wordt steeds vaker voegmortel gebruikt om 
onkruidgroei te voorkomen, maar ook hier 
kan regenwater niet weg! Bij een flinke       
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Sleufgoten

Plaats de EasyGarden sleufgoten bij:
 Terrassen;
 opritten*;
 groot formaat natuursteen/

  bestrating;
 wanneer een strakke

  (minimalistische) uitstraling
  gewenst is; 

 in combinatie met infiltratie-
  systeem**.

Let op! : Sleufgoten zijn minder geschikt 
voor plaatsing direct langs gazon/borders 
of plaatsen waar veel vuil/zand in kan 
spoelen.

Pak de voordelen van de 
EasyGarden Sleufgoten:

 Geen plasvorming op terras 
  en oprit;

 minder vervuiling;
 minder onderhoud;
 kan worden gecombineerd 

  met infiltratiesysteem.

ACO EasyGarden Sleufgoten vormen een 
prachtig accent in de bestrating. Deze mini-
malistische goot combineert goed met grote 
beton- of natuurstenen tegels en draagt bij 
aan een zeer strak design.

Eenvoudig te reinigen 
Het reinigen van een sleufgoot kan met      
behulp van een tuinslang of hogedrukreini-
ger. Hiervoor wordt een sleufgoot altijd voor-
zien van twee inspectieluikjes. 

Duurzaam combineren
Lijnafwatering kan worden gecombineerd 
met infiltratie- of regenwatergebruiksyste-
men. Om vervuiling van deze systemen, 
door zand of blad, te voorkomen is een vuil-
vanger vereist. De Euro Slotline verdient in 
dit geval de voorkeur.

Let op: wanneer u ACO EasyGarden sleufgo-
ten wilt toepassen op plaatsen waar auto’s 
komen, houdt u dan rekening met de maxi-
male belastbaarheid per type goot?! Zie voor 
een toelichting pag. 3 van deze brochure.

Hexa Slimline

Hexa Slotline

Euro Slotline

*  Let op juiste belastingsklasse
** M.u.v. Hexa Slotline en Hexa Slimline
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Genieten van een 
zorgeloze tuin
De EasyGarden roostergoten zorgen ervoor 
dat de ingang van uw woning, de oprit, de 
garage en het terras zelfs bij hevige regen-
val beloopbaar blijft. Het water wordt over 
de volledige gootlengte snel opgenomen en 
afgevoerd. Zo droogt de verharding rondom 
de woning snel weer op. Dat is wel zo com-
fortabel! 

De ruime roosterkeuze zorgt ervoor dat bij 
iedere bestratingsoort een passende uitstra-
ling kan worden gevonden.
Van trendy en strak design tot klassiek en 
authentiek.
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Plaats de Euroline/Hexaline* bij:
 Terrassen;
 opritten;
 i.c.m. zowel klein als groot 

  formaat bestrating;
 als scheiding tussen terras 

  en gazon/borders;
 in combinatie met infiltratie-

  systemen (alleen Euroline);
 bij rieten daken alleen RVS of 

  kunststof roosters toepassen;
 voor zwaardere belasting met 

  personenauto’s is er de Euroline
  met gietijzeren rooster**.

*  Let op de juiste belastingsklasse
** Voor niet-particuliere toepassingen, neem contact op 
 met ACO voor het juiste advies m.b.t. het te gebruiken 
 goottype en verkeersbelasting.

Pak de voordelen van de 
EasyGarden lijnafwatering:

 Geen plasvorming op terras en oprit;
 ter voorkoming van plasvorming

  langs gazon en border;
 minder vervuiling;
 minder onderhoud;
 kan worden gecombineerd met

  infiltratie/afkoppelen.

Roostergoten
Wanneer u gaat voor een ACO roostergoot 
kunt u kiezen uit twee systemen. 

ACO EasyGarden EuroLine
De EuroLine bestaat uit een polymeerbeton-
nen goot die gecombineerd kan worden met 
verschillende roosters uit verzinkt staal, RVS 
of gietijzer. Dit duurzame en robuuste sys-
teem kan i.c.m. een gietijzeren rooster zelfs 
worden toegepast bij een intensief bereden 
oprit.

ACO EasyGarden HexaLine
De HexaLine heeft hetzelfde afwaterende 
vermogen als de Euroline. Het verschil zit 
hem in de goot. Deze is gemaakt van kunst-
stof en is hierdoor minder zwaar te belas-
ten. De EasyGarden HexaLine kan worden 
gecombineerd met een kunststof of verzinkt 
stalen rooster.

Eenvoudig te reinigen 
Het reinigen van een roostergoot kan met 
behulp van een tuinslang of hogedrukreini-
ger. De schroefloze roosters verwijdert u 
met minimale inspanning van de goot. Deze 
is hierdoor op iedere plek te inspecteren en 
te reinigen. 

Duurzaam combineren
Lijnafwatering kan worden gecombineerd 
met infiltratiesystemen. Om vervuiling van 
deze systemen door zand of blad te voor-
komen, is een vuilvanger vereist. De Euroline 
verdient in dit geval de voorkeur.

Euroline RVS sleufrooster

Hexaline verzinkt stalen rooster

Euroline verzinkt sleufrooster 
met antraciet poedercoating

Euroline gietijzeren rooster

Euroline RVS driekant rooster

Euroline verzinkt sleufrooster

Hexaline zwart kunststof rooster
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Wie denkt er aan een 
afvoerput onder de 
buitenkraan?  
Vaak zijn woningen wel voorzien van een   
buitenkraantje om de tuin te sproeien of 
auto te kunnen wassen. Zonder afvoerput 
eronder wordt het toch vaak een waterbal-
let op de bestrating. Ook hiervoor heeft ACO             
EasyGarden mooie oplossingen. 

Vloerput
Een bekende oplossing is een vloerput met 
gietijzeren rooster. Deze kan op de vuilwater-
riolering worden aangesloten. 

Infiltratieput
De aansluiting op de riolering is vaak een 
moeilijke klus, vanwege de afstand tot de 
riolering, het noodzakelijke leidingafschot 
enz. enz. ACO heeft hiervoor de oplossing 
bedacht in de vorm van de Infiltratieput. De 
Infiltratieput hoeft niet op de riolering te wor-
den aangesloten en is zodoende zeer een-
voudig overal te plaatsen. Het opgevangen 
water infiltreert vervolgens in de bodem. 

Bluestone
Op een mooi natuurstenen terras kan een 
traditionele gietijzeren put een behoorlijke 
dissonant vormen. Voor deze toepassingen 
biedt de BlueStone vloerput uitkomst. De 
Bluestone vloerput is zo ontworpen dat als 
afdekking (rooster) dezelfde natuursteen 

(vanaf min. 20 mm dikte) wordt gebruikt als 
voor de rest van het terras. De dan overblij-
vende afwateringssleuf valt vrijwel niet op in 
het terras. Hiermee kan regenwater, schrob-
water e.d. prima afvloeien. Indien een grote 
hoeveelheid water in één keer moet worden 
afgevoerd, geen probleem. Neem de afdek-
king van de put af, en een volle emmer water 
wordt zo weggespoeld.

Polymeerbetonnen put
Voor situaties waar grotere watervolumes 
moeten worden afgevoerd of met grotere 
vuilbelasting door bladeren e.d. is er de poly-
meerbeton afwateringsput. Deze is voorzien 
van een royale instroomopening met grote 
vuilemmer en zandvang. De polymeerbeton 
afwateringsputten met randbescherming zijn 
bovendien berijdbaar door personenauto’s. 
Deze putten kunnen ook als ontlastput dienst 
doen, hetgeen speciaal bij gemengde riool-
stelsels aan te bevelen is om het bij nood-
weer opkomend rioolwater in bijv. toiletten 
te voorkomen. 
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Vloerput
 Kunststof put met gietijzer rooster;
 voorzien van stankslot en vuilvang;
 ideaal voor onder een buitenkraan;

  dient op de riolering of infiltratie-
  systeem te worden aangesloten.

Infiltratieput 
 Kunststof put met gietijzer rooster;
 voorzien van stankslot en vuilvang;
 zeer eenvoudig te plaatsen 

  (hoeft niet op riolering te worden 
  aangesloten);

 ideaal voor onder een buitenkraan;
 niet geschikt voor vervuild afvalwater.

Bluestone 
 Kunststof put met RVS of 

  kunststof opzetstuk; 
 geschikt voor natuursteenafdekking 

  van min. 20mm dik;
 voorzien van stankslot;
 door gebruik van bestratingsmateriaal 

  als afdekking bijna onzichtbaar in 
  het terras te verwerken;

 voor het afvoeren van grote volumes 
  kan afdekking worden afgenomen.

Polymeerbetonnen put
 Voor afwatering van grotere 

  oppervlakken;
 met royale vuilemmer en stankslot;
 zandvang;
 bij toepassing van ophoogelement 

  kan tevens regenpijp aangesloten 
  worden;

 fungeert als ontlastput.
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Afkoppelen van 
regenwater  
Opvangen van regenwater kan d.m.v. infil-
tratieboxen en –platen. Deze boxen/ platen 
zijn voorzien van geotextiel. Hier kan water 
doorheen, maar zand en vuil niet. Vervolgens 
worden deze boxen/platen ingebouwd in de 
grond en vormen daar een holle ruimte, 
waarin grote hoeveelheden regenwater 
kunnen worden opgevangen. Wanneer 
het ophoudt met regenen wordt het water 
langzaam weer afgegeven aan de omlig-
gende grond. Gevolg: minder waterplassen 
bovengronds en het water verdwijnt niet in 
het riool! Om deze redenen wordt vanuit de 
overheid en gemeenten gewerkt aan afkop-
peling van beregende oppervlakken van de 
riolering, dat wil o.a. zeggen: regenwater 
dient zoveel mogelijk ter plekke (op eigen 
perceel) in de bodem te infiltreren. Naast 
een gunstig effect op ons milieu bespaart dit 
ook nog eens kosten van het afvoeren en 
zuiveren van het water.

Plaatselijke situatie

De plaatselijke bodemgesteldheid en grond-
waterstand bepaalt of regenwater in de bo-
dem kan infiltreren of niet. Klei en turfachtige 
bodem infiltreert nauwelijks terwijl zandgrond 
maximaal infiltreert. ACO Easygarden biedt 
diverse mogelijkheden om water op uw per-
ceel te laten infiltreren in de bodem. Infor-
meer bij uw gemeente naar de plaatselijke 
situatie en mogelijkheden voor infiltratie. Bij 
uw gemeente kunt u ook meer informatie 
krijgen over eventuele subsidiemogelijkhe-
den voor het particulier afkoppelen.
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Afhankelijk van de situatie biedt ACO Easy-
Garden verschillende mogelijkheden voor 
infiltratie.

Met de toepassing van infiltratieboxen kan 
eenvoudig een groot infiltratiebuffer ge-
crëerd worden. De EasyGarden infiltratie-
boxen zijn leverbaar in 2 formaten, die ook 
met meerdere naast elkaar tot 1 groot pak-
ket gecombineerd kunnen worden.

Is vanwege een hoge grondwaterstand de 
toepassing van infiltratieboxen niet mogelijk, 
of is diep graven i.v.m. beperkte bereikbaar-
heid van de locatie voor graafmachines niet 
mogelijk, dan kan ook worden gekozen voor 
infiltratieplaten. Deze kunnen relatief ondiep 
worden ingebouwd*. Hiervoor is dan wel een 
groter oppervlak nodig.

Afhankelijk van de bodemgesteldheid (infil-
trerend vermogen) moet per m2 afgekop-
peld oppervlak worden uitgegaan van een 
infiltratiepakketvolume van 10 liter per m2 
(zandgrond) tot 20 liter per m2.

Pak de voordelen van infiltratie;
 Betere grondwaterhuishouding;
 geen riolering nodig.

Plaats de infiltratieboxen bij;
 Schuur/tuinhuis;
 afkoppelen van woning en/of terrein;
 door hoge sterkte zowel onder 

  terras als oprit te plaatsen.

Plaats de infiltratieplaten bij;
 Hoge grondwaterstand;
 wanneer geen gebruik gemaakt 

  kan worden van graafmachines;
 door hoge sterkte zowel onder 

  terras als oprit te plaatsen.

* i.v.m. risico op verdroging niet geschikt voor
 plaatsing onder gazon/borders.



16

ACO EasyGarden

Regenwatergebruik, 
goed voor het milieu 
en de portemonnee! 
Wat is het toch zonde; het ene moment 
voeren we regenwater zo snel mogelijk af 
en even later gebruiken we duur kraanwater 
voor het sproeien van de tuin of schoon-
maakactiviteiten waar dit niet voor nodig 
is. Waarom regenwater niet opvangen en 
gebruiken? Goed voor het milieu en de por-
temonnee!

Hoe werkt het? 
 

Vanaf het dak wordt het schone regenwater 
opgevangen en stroomt in een kunststof   
opslagtank die onder het gazon, terras of 
in de border geplaatst is. Voordat het water 
de tank instroomt, passeert het eerst een 
filter dat voorkomt dat vuildeeltjes in de tank 
terecht komen. In de tank bevindt zich een 
duurzame   pomp  die  ervoor  zorgt  dat  
middels twee Gardena aansluitkoppelin-
gen water voor het sproeien van de tuin of        

andere activiteiten geleverd wordt uit de 
tank. Zodra de tank leeg is, wordt deze auto-
matisch aangevuld met kraanwater. U staat 
dus nooit zonder water en maakt maximaal 
gebruik van het opgevangen regenwater.

In geval van grote regenval, is het systeem 
voorzien van een overloop, die naar keuze 
kan worden aangesloten op een infiltratiebox 
of regenwaterriolering.
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Pak de voordelen van regenwater-
gebruik:

 Duurzaam omgaan met water;
 lager waterverbruik;
 hoge kwaliteit van water voor de tuin.

Plaats regenwatergebruik:
 In terras of oprit;
 in border of gazon.

Voor het terras en oprit levert ACO betegel-
bare deksels zodat deze vrijwel onzichtbaar 
in het straatwerk kunnen worden opgeno-
men.

Standaard EasyGarden regenwatertank 
heeft een inhoud van 1500 liter. Op aan-
vraag zijn tanks van 3000-5000 en 7500 
liter leverbaar.

Let op! Om er zeker van te zijn dat uitsluitend schoon 
regenwater wordt gebruikt, wordt de tank slechts 
gevuld met regenwater afkomstig van daken. Water van 
terrassen/opritten kan o.a. door gebruik van onkruid 
bestrijdingsmiddelen of andere vervuiling ongeschikt zijn 
voor regenwatergebruik.
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Poolline 
De  ultieme vorm van water in de tuin is 
een privé-zwembad. Overslaand water uit 
het zwembad is niet wenselijk in de tuin, 
maar toestromend regenwater uit de tuin 
in het zwembad ook niet. Voor beide situ-
aties biedt de ACO Poolline de oplossing 
om    respectievelijk een esthetisch aantrek-
kelijke wateropvang of een en scheiding aan 
te brengen. De ACO Poolline heeft een RVS 
designrooster dat bestand is tegen chloor-
houdend water en heeft een luxe uitstraling. 
Door de gladde en hygiënische  afwerking 
zijn de roosters prettig beloopbaar.
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Toepassing Poolline;
 Rondom zwembaden; 
 buitendouche.

Pak de voordelen van de Poolline;
 Strak design;
 RVS rooster, bestand tegen 

  chloorhoudend water;
 prettig beloopbaar.
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door de showroommedewerker uitgebreid adviseren over de mooiste afwateringsoplossing voor uw droomtuin.
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De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg op-
gesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en 
de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specifica-
ties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de verbruiker 
vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en 
verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen 
en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en 
gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.
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ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD  Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

Wij zorgen voor de afwatering


