
Afkoppelen van regenwater met steenwol. 
Voor klimaatadaptieve steden.



Regenwater infiltreren
met steenwol
Zware neerslag zet druk op het bestaande rioolsysteem. Bij onvoldoende
capaciteit leidt dit tot wateroverlast. Daarnaast ligt er steeds vaker een opgave
om af te koppelen. In plaats van het regenwater te transporteren is het dan
de opgave het water te infiltreren daar waar het valt.

Rockflow bouwt ondergrondse systemen gemaakt van volledig circulaire
steenwol. Bij neerslag kan de steenwol in korte tijd tot 95% van het eigen
volume aan water opnemen. Vervolgens wordt het regenwater geleidelijk
geinfiltreerd of vertraagd afgegeven aan het bestaande riool.

Hierdoor wordt wateroverlast voorkomen, wordt voldaan aan regelgeving
en wordt er duurzaam geïnvesteerd in klimaatadaptatie.



Rockflow systemen zijn gemaakt van volledig 
circulaire steenwol. Een systeem bestaat uit 
handzame elementen die, wanneer ze op een rij 
staan, een systeem vormen compleet met water 
inlaat en luchtuitlaat. Een systeem kan tot 95% 
van het eigen volume aan water opnemen.
 
Het ondergrondse systeem biedt oplossingen 
voor het opvangen, vasthouden en infiltreren 
van regenwater, daar waar het valt. Door de 
hoge draagkracht blijft de bovengrondse ruimte 
beschikbaar voor stedelijke inrichting zoals 
bebouwing, infrastructuur of natuur. Onder de 
grond wordt regenwater razendsnel opgevangen 
waardoor eventuele overlast wordt voorkomen. 
Afhankelijk van de situatie wordt het regenwater 
geïnfiltreerd naar het grondwater, ter beschikking 
gesteld aan stedelijk groen of vertraagd 
afgegeven aan het bestaande rioolsysteem.

De steenwolelementen zijn in 
verschillende hoogtes leverbaar. 
Hierdoor kunnen we passende 
oplossingen bieden bij verschillende 
inbouwdieptes, grondwaterstanden 
en bergingseisen.

Zo werkt Rockflow



Extreem hoge buffercapaciteit tot 95%
Rockflow steenwolelementen kunnen in zeer korte tijd 
tot 95% van het volume aan water opnemen. Dit zorgt 
voor voldoende capaciteit, ook als er beperkt ruimte 
is. Rockflow systemen zijn daarmee ook toepasbaar op 
plekken met een hoge grondwaterstand.

Hoge draagkracht voor de zwaarste verkeersklasse
De structuur van de vezels zorgt voor een hoge 
draagkracht. Hierdoor is zijn systemen van Rockflow 
toepasbaar onder wegen, pleinen, gebouwen en parken.

Maximale flexibiliteit tijdens de aanleg 
Onder de grond in stedelijk gebied is het een wirwar van 
kabels, leidingen en andere obstakels. Daarom kan vorm 
van het systeem en van individuele elementen eenvoudig 
worden aangepast als de situatie daarom vraagt. Het 
systeem behoudt daarbij de functie en de capaciteit.

Volledig circulaire steenwol voor een duurzame 
leefomgeving
Steenwol wordt geproduceerd door ROCKWOOL en is 
volledig circulair. Gebruikte steenwol is een grondstof 
voor nieuwe steenwol zonder verlies van kwaliteit.
De steenwol die wordt gebruikt voor een Rockflow 
systeem bestaat al tot de helft uit gerecycled materiaal. 
Dit wordt aangevuld met een onuitputtelijke bron van 
natuurlijk materiaal: basaltsteen.

Lange levensduur en makkelijk te onderhouden
Rockflow steenwol heeft een levensduur van tientallen 
jaren. Een Rockflow systeem kan tijdens deze lange 
gebruiksfase goed geïnspecteerd en indien nodig 
makkelijk gereinigd worden.



Een Rockflow systeem
toegepast onder de weg

Modulaire Rockflow steenwolelementen worden
aangebracht onder het maaiveld.

Als het regent stroomt het water via de straatkolken
naar het onderste deel van het steenwol pakket.

Terwijl het Rockflow systeem van onderaf wordt 
gevuld met water, ontsnapt de lucht aan de boven-
kant via het ontluchtingskanaal. Zo kan het systeem 
zich razendsnel vullen met water.

Het systeem kan zo worden ingericht dat het
volume binnen 24 uur weer volledig beschikbaar
is. Dat kan via infiltratie, overstort naar het riool of
een combinatie van beide.

Een buizensysteem brengt het hemelwater snel in
het Rockflow pakket van steenwolelementen.

De holle ruimtes tussen de steenwol vezels
worden vervolgens geheel gevuld met water. De
Rockflow steenwolelementen kunnen tot 95% van
hun volume aan water opnemen.
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Bij lijninfiltratie wordt het systeem van
Rockflow steenwolelementen parallel onder
of naast een weg geplaatst. De lijninfiltratie
is verbonden met de straat, het trottoir en de 
omliggende percelen en vangt het regenwater 
op. In de meeste situaties vervangt een 
lijninfiltratie de hemelwaterafvoer (HWA).  
Vuil water van toiletten, wasmachines en 
douches wordt via een naastgelegen rioolbuis 
naar de waterzuivering getransporteerd.

Oplossingen met Rockflow
voor blauwe en groene 
opgaves

1 Lijninfiltratie 

Centrale buffer

Soms is het efficiënter om regenwater van omliggende 
daken, straten en verharde oppervlaktes op één locatie 
op te vangen. In bestaande bebouwing of bij nieuwbouw 
waarbij decentrale oplossingen niet aan de bergingseis 
voldoen of er te weinig ruimte is, wordt er daarom gekozen 
voor de aanleg van een centrale buffer. Hierbij wordt 
het water van een omliggend gebied naar een centrale 
plek geleid. Vaak is dit onder een parkeerterrein, plein of 
park. Op deze centrale plek wordt het regenwater van het 
omliggende gebied opgevangen en geïnfiltreerd naar het 
grondwater of gedoseerd afgegeven aan het riool.
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Naast dat een wadi een geschikte 
manier is om regenwater op te 
vangen, geeft het de omgeving 
een groene uitstraling. Bij 
beperkte ruimte, zoals in stedelijke 
gebieden, wordt een wadi 
door de hoge bergingseis van 
regenwater al snel relatief diep 
of te groot. Dat gaat ten koste 
van andere voorzieningen zoals 
parkeerplaatsen. Rockflow kan 
worden toegepast in een wadi.
Hiermee wordt een wadi ondieper 
en daardoor veiliger. Ook wordt 
het onderhoud eenvoudiger. Naast 
de capaciteit om regenwater te 
bergen kan een zogenaamde 
‘klimaatwadi’ water vasthouden 
voor beplanting. Vooral tijdens 
droge periodes scheelt dit 
irigatiemomenten en zorgt het voor 
een veilige, onderhoudsarme en 
groene uitstraling.

Planten in stedelijk gebied hebben voldoende 
aanvoer van water nodig om te groeien tijdens droge 
en warme periodes. Speciaal hiervoor ontwikkelde 
Rockflow producten slaan water onder groeiplaatsen 
op. Dit resulteert in minder irrigatie momenten en 
de mogelijkheid om in 1x de buffer te kunnen vullen. 
Rockflow voor vergroening zorgt voor een betere 
natuurlijke waterbalans; bufferen in natte periodes en 
beschikbaarheid van water tijdens de droge ipv groei 
en bloei periodes.  
 
De oplossing voor groeiplaatsen wordt standaard 
aangeboden in combinatie met Rockflow systemen die 
dienen als buffer voor grote volumes aan regenwater. In 
geval van hevige regen is de buffer zo ontworpen dat 
die zo snel mogelijk leeg is en beschikbaar is voor een 
volgende regenbui.

Sporten is gezond, maar conventionele
kunstgrasvelden tot voor kort niet. Op zonnige
dagen worden deze speelvelden vaak te heet, wat 
resulteert in ongezonde speelcondities voor de speler 
en een extra warmtebron binnen het stedelijk gebied. 
Samen met onze partner DutchBlue ontwikkelden we 
de BlueLay; een water dragende plaat van steenwol. 
De BlueLay slaat (regen)water direct onder de 
kunstgrasmat op, wat vervolgens middels natuurlijke 
verdamping vrijkomt en zorgt voor verkoeling aan het 
speeloppervlak. Op deze manier creëren we aangename 
en veilige speelcondities en een speelveld dat bijdraagt 
aan een klimaat adaptieve stad!

Klimaatwadi

Groeiplaatsen

Sport
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Het Rockflow DNA
Professionele begeleiding  
van concept tot aanleg

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan vragen voor stedelijke
klimaatadaptatie om steden ook in de toekomst leefbaar te houden.
Europese, nationale regelgeving en gemeentelijke eisen zorgen voor
de lokale kaders hoe om te gaan met regenwater. Lokale authoriteiten
doen daarbij ook een beroep op projectontwikkelaars, ondernemers en
bewoners om hun steentje bij te dragen aan duurzaam regenwaterbeheer.

Bij Rockflow begeleiden we elk project van concept tot aanleg. Het team
bestaat uit vakmensen als hydrologen en ingenieurs, die thuis
zijn in de geldende regionale en lokale wet- en regelgeving. Met deze
inhuis expertise en de ervaring van meer dan 250 aangelegde Rockflow
infiltratieprojecten, staan wij garant voor snelle en professionele service.
We denken en werken mee aan een passende oplossing voor elk project
wat voldoet aan de gestelde kaders. Voor de uitvoering geven we uitvoerig 
uitleg om de installatie vlot te laten verlopen.

Een team van experts, met diepe kennis
van regionale en lokale wetgeving 1

Projectadvies op maat, met oog  
voor uw specifieke situatie2

Persoonlijke begeleiding voor en 
tijdens de installatie en oplevering4

Professionele 
bestektekeningen3

Een schat aan ervaring5



Een schat aan ervaring



Eindhoven
De stad groeit. Er komt steeds meer verharding en het aantal
inwoners, bedrijven en aansluitingen op het riool neemt snel toe.
Door het veranderende klimaat zorgen hevige piekbuien ervoor
de capaciteitsgrens van het bestaande riool steeds vaker wordt 
bereikt, met wateroverlast tot gevolg.

Voordelen van Rockflow voor dit project:
■  Aangepast aan de vele ondergrondse opstakels
■ Toepasbaar in smalle straten
■ Water blijft waar het valt

Lees de hele case op: rockwool.com/rockflow-eindhoven

Amsterdam
Het doel van het platform Amsterdam Rainproof is het vergroten 
van de weerbaarheid van de stad tegen steeds zwaardere 
regenbuien.

Uitdagingen bij dit project:
■  Regenwater kan niet in de bodem wegzakken
■ Beperkte ruimte
■ Terug dringen intensief onderhoud

Lees de hele case op: rockwool.com/rockflow-amsterdam

Hedemora, Zweden
Toegenomen bebouwing en verharding van het oppervlak
resulteert in overbelast regenwatersysteem.

Uitdagingen voor dit project:
■ Drukke verkeersroute door de stad 
■  Verzamelplek van water uit stroomopwaarts gebied
■ Overbelast bestaand rioolstelsel

Lees de hele case op: rockwool.com/rockflow-hedemora

Werk in uitvoering
Op meer dan 250 plaatsen dragen oplossingen van Rockflow bij aan
klimaatadaptatie. Toch is elk project uniek en leveren we een oplossing
op maat. Daar werken we samen aan, met gemeentes, bedrijven en
ondernemers.  

Rockflow is maatwerk
Slim watermanagement met  
Rockflow is altijd maatwerk.  
In de eenvoudigste vorm bestaat 
het uit ingegraven en afgedekte 
steenwolelementen die regenwater 
gedoseerd infiltreren in de bodem. 
Bij complexer problematiek, 
bijvoorbeeld in dichtbebouwd 
stedelijk gebied, of onder wegen  
of industrieterreinen, wordt 
het systeem ontworpen, 
gedimensioneerd en berekend 
in samenwerking met 
ingenieursbureaus. In dat geval 
worden de steenwolelementen 
aangesloten op een zorgvuldig 
ontworpen stelsel van buizen,  
drains en kolken.



  Afkoppelen van het 
dak en parkeerterrein 
van een supermarkt.
Zevenaar

Aanleg centrale buffer in 
woningbouwproject.
Deurne

Gemeentelijk 
rioolrenovatieproject.
Roermond



Ons klimaat 
verandert
We zien en  
voelen het overal 
om ons heen



Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. 
Klimaatverandering heeft een effect op de leefbaarheid van een stad. 
Dat is duidelijk te merken door:

60% x10
Toename aantal dagen met 
extreme regenbuien sinds de 
jaren ‘60.

Door klimaatverandering is de kans 
op buien van 70 mm in 60 min  
toegenomen met factor 10. 
(neerslagstatistiek STOWA KNMI)

Te veel water 
Hevige regenbuien leiden 
tot lokale overstromingen 
en wateroverlast.

Te weinig water 
Lange periodes van droogte 
zorgen ervoor dat stedelijk 
groen onvoldoende water 
krijgt en verwelkt.

Hittestress 
Gebrek aan groen en 
schaduw in steden leiden 
hitte-eilanden met extreem 
hoge temperaturen.
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Van nature  
volledig cirulair
In de natuur is circulariteit de norm. Alle levende wezens bestaan,
sterven en keren weer tot leven - soms in een nieuwe vorm - in
een nooit eindigende cirkel. ROCKWOOL producten zijn gemaakt 
van steen, wat betekent dat ze van nature circulair zijn.  
Aan het einde van de levenscyclus nemen we het product terug 
en gebruiken het als grondstof voor nieuwe steenwolproducten. 
De huidige Rockflow steenwolelementen bestaan voor een groot 
deel uit gerecyclede materialen uit de bouw en reststromen uit  
de industrie.

ROCKWOOL heeft wereldwijd 17 recyclefabrieken voor steenwol.
Hier worden gebruikte steenwolelementen en andere reststromen
uit de bouwindustrie verwerkt tot grondstof voor nieuwe 
steenwolproducten. De steenwolelementen van Rockflow bestaan
voor de helft uit gerecycled materiaal. De andere helft wordt 
vervaardigd uit natuurlijk, bodemeigen materiaal: basaltsteen.  
Een grondstof die onuitputtelijk is, omdat de aarde de voorraad 
zelf elk jaar weer (meer dan) aanvult.



Van nature  
volledig cirulair

Rockcycle
ROCKWOOL zet zich in voor een volledig circulaire
economie. Met het Rockcycle-programma geeft
ROCKWOOL invulling aan Sustainable Development
Goal 12 van de VN: verantwoorde consumptie en
productie.

‘Waste no more’
Het Rockcycle-programma van ROCKWOOL biedt
op 17 plaatsen professionele ondersteuning bij de
inzameling en verwerking van steenwolresten.
In 2021 werd hier gezamenlijk 64.000 ton steenwol
verwerkt tot nieuwe, duurzame producten.

Gebruikte steenwol wordt teruggenomen om vervolgens 
gerecycled te worden tot nieuwe steenwolproducten.



Duurzaamheid
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze
bedrijfsstrategie. ROCKWOOL draagt bij aan het aanpakken
van klimaatuitdagingen, het creëren van nieuwe mogelijkheden
om het moderne leven te verrijken en aan veilige, gezonde,
en klimaatbestendige steden.

ROCKWOOL heeft het Science Based Targets initiative
(SBTi) ondertekend en zich verbonden aan een ambitieus,
gecontroleerd en goedgekeurd plan.

Kernelementen van dit plan zijn:
■   De reductie van de absolute emissies van onze fabrieken met 

38% in 2030 (ten opzichte van 2015)
■  De reductie van alle overige uitstoot van broeikasgassen met 

20% in 2030 (ten opzichte van 2015)

In 2021 hebben we het tussentijdse doel voor 2022 voor  
een twee extra duurzaamheidsdoelen behaald: Voor de  
CO2-intensiteit behaalden we een reductie van 16 procent  
ten opzichte van de tussentijdse doelstelling van 10 procent.  
Met betrekking tot teruggewonnen materiaal hebben we drie 
nieuwe landen toegevoegd aan de lijst met landen waar we 
met Rockcycle® steenwolresten terughalen. Rockcycle® wordt 
nu aangeboden in 17 landen, vergeleken met het tussentijdse 
doel van 15 landen.



The ROCKWOOL Group 
rising to the challenge

We are committed to these goals by 2030: Additionally we contribute to:

Energy and CO2 savings
ROCKWOOL products save 

80-1,500 times 
CO2 emissions throughout their 
lifespan

Durability and consistent 
lifetime performance
Thermal resistance, dimension 
and form stability

Fire resilience

Non-combustible and 
withstands temperatures 
of at least

Health, safety and wellbeing

Noise reduction achieved 
from ROCKWOOL insulation and 
ROCKFON ceilings improves 
sleep, learning 
and work e�ciency

Urban water management

ROCKWOOL products actively 
clean and absorb water

Food production

Growing fresh tomato crops 
in GRODAN stone wool systems 

compared to soil uses 50% 
less
water per kilogram 
of crop produced 

Circularity

The Earth produces 

38,000 times more 
stone material than is used to 
make ROCKWOOL stone wool 
annually. 

To address these challenges 
the UN has identi�ed 
17 Sustainable Development 
Goals:

By 2050

of the world’s 
population will live 
in cities

This urban 
population 
will need

and building 
safety:

more food

The ROCKWOOL Group actively 
contributes towards achieving

9 of the 17 goals

By 2030 the UN 
projects the 
world will have

mega-cities with 

10 million 
inhabitants

As 1 MILLION
people move to urban environments 

each week…

…the challenge 
of maintaining 

comfortable, healthy 
and safe cities 
becomes even 
more urgent

Health, Safety and Wellbeing: 
Driving a zero accident culture

10% reduction in LTI 
per year 0 fatalities 

per year

10%
by 2022

20%
by 2030

CO2 Emissions and Energy: 
Reduce CO2 from factories 
(t CO2/t Wool) 

Water Management: 
Reduce water consumption in factories 
(m3/t Wool) 

10% 
by 2022

20%
by 2030

15
countries by 2022

Circular Economy: 
Increase the number of countries where 
we o�er reclaiming of products from 
the market

30
countries by 2030

Reduce land�ll waste

 V   40% 
by 2022

85% 
by 2030

Improve energy e�ciency in own 
(non-renovated) building stock kWh/m2 

35%
Savings
by 2022

75%
Savings
by 2030

1

2

4

6 and waste:7

If no action is taken, energy 
consumption is expected to rise 
by 50% in 2050

more water

of Europeans who lose their 
lives in �res die from the impacts of 
smoke and toxic gases

In addition to energy, to live 
comfortably we need to 
consider noise pollution 

of Europeans' sleep 
is currently disturbed

More than 
5

Buildings in EU 
account for

of total generated 
waste

We release the natural power of stone to enrich modern living
August 2016

1,000°C

3

17%

We zijn er trots op dat S&P Global Trucost opnieuw al onze
producten als SDG-positief classificeert. Dit betekent dat ze
een positieve impact hebben op het bereiken van de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de VN. Duurzaamheid vormt de kern
van ons bedrijf en we streven naar een op feiten gebaseerde
en controleerbare aanpak om onze producten maximaal te
verduurzamen en de impact van onze activiteiten minimaliseren.

Om de mondiale uitdagingen aan te pakken, heeft de VN 17 
duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld:

Als onderdeel van de ROCKWOOL Group dragen we actief bij 
aan het behalen van 10 van de 17 doelen. Als groep zetten we 
ons in voor het behalen van deze duurzame doelen voor 2030.



Dit is de situatie
■  In Groessen, onder de rook van Arnhem, wordt een oplossing gezocht 

voor de opvang en infiltratie van hemelwater.
■  Het grondwaterpeil van Groessen is hoog. Dat betekent dat diep 

liggende oplossingen grote delen van het jaar onder water zouden staan.
■  Onder de grond moet rekening worden gehouden met bestaande kabels 

en leidingen. Bij een oplossing met een HWA zouden bestaande kabels 
en leidingen moeten worden omgelegd of zou de buis diep onder de 
grond komen te liggen, in het grondwater.

Hemelwater infiltreren:  
de driedubbele uitdaging  
van Groessen
Hoe infiltreer je hemelwater met de driedubbele uitdaging van een 
hoog grondwaterpeil, heftige buien en langere droogteperiodes? 
Groessen gaat hiermee aan de slag en vindt in Rockflow een 
flexibele, natuurlijke en duurzame oplossing.

Projectdetails
Projectlocatie Groessen
Opdrachtgever Gemeente Duiven
Partners NTP Infra Zevenaar
Oplossing	 Lijninfiltratie

Case Study > Project Groessen



Het project in Groessen is omvangrijk. Als eerste 
wordt het vuilwaterriool vervangen, vervolgens 
worden de Rockflow elementen geplaatst en wordt 
de hemelafvoer van de huizen en de straatkolken 
aangesloten op de buffer. Het Rockflow-systeem 
wordt op dezelfde diepte gelegd als de kabels 
en leidingen. Daar waar deze ‘in de weg’ liggen, 
worden stukken Rockflow-buffers onderbroken 
en met elkaar verbonden via buizen. Zo is er een 
verbinding en functioneert het als een systeem.

Het Rockflow-systeem biedt een oplossing 
voor die grote uitdagingen
1. Te veel water
2. Te weinig water
3. Hittestress

Het resultaat
Het resultaat van dit project sluit op alle vlakken aan 
bij de uitdagingen waar Groessen voor staat:

Een systeem bóven het hoge grondwaterpeil

De grondwaterstand in Groessen is hoog. In de 
natte periode staat het grondwaterpeil tot net 
onder het Rockflow systeem. Andere vormen van 
waterberging waren beperkt of niet mogelijk.

Eén oplossing voor alle verschillende k-waarden

De k-waarden, ofwel infiltratiewaarden van de 
grond, variëren sterk van 0,4 meter tot 2,5 meter 
per dag. Doordat Rockflow een groot infiltratie-
oppervlak heeft, kan het in Groessen ook delen van 
de grond infiltreren met een relatief lage k-waarde.

Grote en voordelige waterberging

Met Rockflow wordt maar liefst 30 millimeter 
berging gecreëerd. In de ‘traditionele setting’ was 
een grote buis nodig geweest om deze capaciteit te 
realiseren. Dat had het project vele malen duurder 
gemaakt.

Samen met de uitvoerders zorgt het Rockflow team 
dat het systeem snel en goed wordt aangelegd. 
Dat betekent dat er vooraf duidelijke instructies 
worden gegeven en dat Rockflow kennis en ervaring 
uit eerdere projecten deelt. Voor, tijdens en na 
de uitvoering blijven de Rockflow experts nauw 
betrokken.

De oplossing: steenwol
Het team in Groessen heeft een infiltratieoplossing 
gevonden die aan alle (speciale) eisen voldoet: 
steenwol. De bestaande hemelwaterafvoer wordt 
vervangen door Rockflow lijn-infiltratie onder de 
weg over een traject van 800 strekkende meter. 
Regenwater wordt met Rockflow doelmatig 
opgevangen onder de straat. Daar waar het 
water valt, wordt het op een natuurlijke manier 
geïnfiltreerd naar de ondergrond.

De Rockflow-buffer is gemaakt van een natuurlijk 
bodemeigen materiaal, namelijk steenwol. Het 
materiaal kan heel snel tot 95% van het volume in 
water opvangen en daarna geleidelijk infiltreren 
naar de bodem. Infiltratie is dus wezenlijk anders 
dan de oorspronkelijke buis-oplossing, waarbij het 
water werd getransporteerd. Rockflow zorgt voor 
minder belasting op het rioolnetwerk en draagt bij 
aan het herstellen van de natuurlijke waterbalans.

Bekijk de video hier:



At the ROCKWOOL Group, we’re committed to enriching 
the lives of everyone who experiences our solutions. Our 
expertise is perfectly suited to tackle many of today’s 
biggest sustainability and development challenges, from 
energy consumption and noise pollution, to fire-resilience, 
water scarcity and flooding. Our range of products reflect 
the diverse needs of the world, while supporting our 
stakeholders in reducing their own carbon footprint. 

Stone wool is a versatile material and forms the basis 
of all our businesses. With close to 12,000 passionate 
colleagues in 39 countries, we’re the world leader in 
stone wool solutions, from building insulation to acoustic 
ceilings; external cladding systems to horticultural solutions; 
engineered fibres for industrial use to insulation for the 
process industry – 
as well as marine and offshore.

Rockflow is een geregistreerd handelsmerk van  
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. © ROCKWOOL B.V. 
2022. Alle rechten voorbehouden.
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