
Productspecificaties
Aqua-Flora® floatlands



Algemene omschrijving 

Onze Aqua-Flora® floatlands bestaan uit twee delen, onze Aqua-Flora® matten en een 

drijflichaam. De productspecificaties van onze Aqua-Flora® matten kunt u ook bij ons 

aanvragen of op onze website downloaden. Het ontwikkelen van deze drijvende eilanden, 

blijkt door de jaren heen een innovatief proces. En nog steeds leren wij van de velen projecten 

die wij mogen maken. Het is daarom lastig om een standaard te bepalen voor alle projecten, 

het is en blijft maatwerk. Toch zijn er altijd een aantal eisen waaraan onze Aqua-Flora® 

floatlands moeten voldoen. Zo werken wij altijd met elementen van 33x33cm, en raden wij 

aan een veelfout van deze elementen te nemen voor het berekenen van de oppervlakte. Let 

wel, wij kunnen de elementen ook op maat maken door de elementen te versnijden. Voor 

het drijfvermogen van het eiland, raden wij aan om altijd in ieder geval voor een 0,99m 

breed eiland te kiezen. Mocht de situatie erom vragen, kunnen wij ook extra drijfvermogen 

toevoegen, bijvoorbeeld d.m.v. een PE behuizing. Tussen de Aqua-Flora® mat en het 

drijflichaam, brengen wij een gaas aan welke ervoor zorgt dat de wortels van de Aqua-Flora® 

matten de juiste kant op groeien, zowel horizontaal (rhizomen) als verticaal. Verankering van 

de Aqua-Flora® floatlands kan op diversen manieren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

palen rondom waarbij het eiland zelf met stalen stroppen weer aan de palen ‘vastgemaakt’ 

wordt. In werkelijkheid zorgen de stroppen ervoor dat het eiland meedeint op het wisselend 

waterpijl. Een andere mogelijkheid is om het eiland met een gewichtsanker op zijn  

plek te houden.

Toepassing
Aqua-Flora® floatlands zijn uitermate geschikt voor toepassing langs een verticale (dam)wand, 

in watergangen met een sterk wisselend waterpeil of bijvoorbeeld midden in een vijver. Binnen 

no-time heb je met deze Aqua-Flora® floatlands een natuurvriendelijke oever gecreëerd! Naast 

het esthetische aspect, het ziet er natuurlijk prachtig uit, zijn er nog een aantal voordelen. 

Drijvende eilanden bevorderen niet alleen de biodiversiteit, op micro- en macrofauna-niveau. 

Het toepassen van al onze Aqua-Flora® materialen hebben een waterzuiverend effect en 

dragen dus bij aan een betere waterkwaliteit. Daarmee ben je een stap dichterbij, in het 

voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld de Kader Richtlijn Water. Check ook onze Aqua-Flora® 

matten en Aqua-Flora® rollen. Voor elke watergang een Building with Nature oplossing! 

Daarnaast zijn onze Aqua-Flora® materialen allemaal onderhoudsarm. Bij de aanwezigheid 

van veel watervogels, raden wij aan om een anti-vraatconstructie toe te passen. 



Technische specificaties Aqua-Flora® filtermat

Lengte:

Breedte:

Dikte elementen:

Doorgroeibaar gaas

Drijvers:

Veelfout van 33x33cm PE ecoraster elementen

Minimaal 0,99m PE ecoraster  
elementen, daarna per 33cm te verbreden

3 of 5cm

125gr/m2

Tubes van styrofoam

Technische specificaties Aqua-Flora® filtermat

Lengte:

Breedte:

Toelaatbare lengteafwijking:

Toelaatbare breedteafwijking:

Dikte:

Afwerking kokos filtermat:

Materiaal samenstelling: 

Maaswijdte van de kokosweefsel-mat:

Kokosgaren:

Drooggewicht kokos filtermat:

Kokosvezel vulling:

 
 
Lengte individuele kokosvezel:

5,00 m1 .

1,00 m1 (standaard) Andere formaten op aanvraag

+/- 4%

+/- 8%

ca. 3,5 - 4,0 cm. 

Aan vier zijden volledig geconfectioneerd

100% organisch en volledig 

biologisch afbreekbaar 

ca. 17 - 25 mm. 

ca. 5,0 mm. garendiameter

ca. 1.500 gram/m2.

Onbehandelde kokosvezels, geproduceerd  
d.m.v. ecologische landbouwmethoden  
en 100% biologisch afbreekbaar .

ca. 100 - 200 mm.
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Technische specificaties van het plantmateriaal in de 
Aqua-Flora® matten

Aantal planten per m2.:

Plantmateriaal: 

Doorworteling:

Plantsoorten:

14 - 20 stuks planten per m2. 

Minimaal 1,5 groeiseizoenen oud en 
minimaal 1 groeiseizoen in de kokosmat 
voorgegroeid.

Rhizomen en wortelpakket zijn goed 
ontwikkeld en prominent zichtbaar 
aan de onderzijde van de Aqua-Flora® 
filtermat

Conform de standaard plantschema’s 
of conform een klantspecifieke plant-
schema.
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