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Kennis Dossier is een uitgave van  
BureauLeiding, informatiebureau kunst-
stof leidingsystemen. Met  informatieve 
interviews en artikelen geeft dit hand-
zaam boekje een veelzijdig beeld van de 
innovatieve wereld van kunststof leiding-
systemen. Kennis Dossier verschijnt in een 
ge controleerde oplage, voor een brede 
doelgroep geïnteresseerden bij overheden,  
bedrijfs leven en wetenschap. 
Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw  
mening over dit handzaam boekje. Heeft u  
opmerkingen, suggesties of wilt u dit  
handzaam boekje ook ontvangen? Laat het 
ons weten via aanleiding@bureauleiding.nl.

Aan dit magazine werkten mee 
Concept, vormgeving en realisatie: 
V1 Communicatie, Ermelo.
Eindredactie: BureauLeiding.
Foto’s: met dank aan Dyka Kunstof  
Leidingsystemen, Inkoop Martens  
kunstoffen en BureauLeiding.

© Zonder schriftelijke toestemming van 
BureauLeiding is gehele of gedeeltelijke 
overname van teksten, foto’s, illustraties 
en onderwerpen uitdrukkelijk verboden. 
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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Goede leidingen voor de aanvoer van 
drinkwater en de afvoer van afvalwater zijn 
dus letterlijk van levensbelang. Vandaar de 
continue investering en ontwikkeling van 
nieuwe leidingsystemen voor aanvoer van 
drinkwater en de afvoer van rioolwater, 
hemelwater en vele andere toepassingen. 
In dit verband bieden kunststof 

leidingsystemen verschillende praktische 
voordelen. In dit handzame boekje zetten 
we graag alle functionele eigenschappen 
van kunststof leidingsystemen voor u 
op een rij. Onmisbare input voor een 
weloverwogen keuze, of het nu gaat om 
leidingen voor gas, water, elektra, riolering 
of hemelwaterafvoer.

Dossier functioneel
KunStStof leiDinGSyStemen 

De toepassing van leidingsystemen is één van de  

grootste stappen vooruit geweest in de ontwikkeling 

van de westerse samenleving. De aanleg van riolering en 

drinkwaterleidingen heeft meer invloed gehad op 

de volksgezondheid dan de uitvinding van penicilline. 

Met de komst van riolering konden we afrekenen met 

hardnekkige infectieziekten, en door de waterleiding 

kwam veilig drinkwater voor iedereen beschikbaar. 

Voor onze gezondheid vertrouwen wij derhalve op een 

omvangrijk stelsel van leidingsystemen.

KunStStof leiDinGSyStemen 

   Voor water, gas, elektra, riolering en  

hemelwaterafvoer (hwa), etc 

 Oplossingen voor modern waterbeheer

 Flexibel 

 Eenvoudige montage

 Onderling uitwisselbaar volgens NEN normen

 Kwaliteit gecertificeerd

 Lage installatiekosten

 Lage total cost of ownership

Dossier functioneel in het kort
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KwAliteiten VAn KunStStof
Water- en gasdicht
Kunststof leidingen zijn bij juiste montage 
gegarandeerd 100% waterdicht (vloeistof-
dichtheidsklasse A). De verschillende  
kunststof leidingsystemen die op de markt 
zijn, maken het eenvoudig waterdichte  
verbindingen te maken. Bovendien zijn 
de gebruikte kunststoffen ongevoelig voor  
aantasting door chemicaliën. Hierdoor  
behoudt de leiding z’n waterdichtheid.  
Dezelfde voordelen gelden ook voor gaslei-
dingen van PVC en PE: leiding en koppelingen 
zijn gasdicht, natuurlijk bij inachtneming 
van de juiste montagevoorschriften.

Chemisch bestendig
De gebruikte kunststoffen voor leidingen 
zijn chemisch inert. Hierdoor zijn kunst-
stof leidingen ongevoelig voor de meeste 
chemicaliën. Zij kunnen probleemloos 
worden toegepast in een zure of alkalische 
omgeving. Kunststof leidingsystemen zijn 
bovendien ongevoelig voor corrosie.

multi-inzetBAAR
De bijzondere eigenschappen van kunst-
stoffen komen goed van pas bij de aanleg 
van alle soorten leidingen. Kunststof 
leidingsystemen zijn dan ook zeer breed 
inzetbaar.

Drinkwater
Voor transport van 
schoon drinkwater wor-
den, zowel binnen- als 
buitenshuis, PVC en PE 

buizen en hulpstukken gebruikt. Deze ma-
terialen zijn waterdicht en ongevoelig voor 
(chemische) aantasting en corrosie – belang-
rijke voorwaarden voor veilig drinkwater-
transport. Vandaar dat vrijwel alle nieuwe 
drinkwaterleidingen onder de grond van 
kunststof zijn. Kunststof leidingsystemen 
zijn ook prima geschikt voor transport van 
warm en koud water binnen gebouwen. 
Kunststof isoleert en houdt de temperatuur 
binnen de leiding beter constant.

Kunststof  
leidingen,  
de allrounders 
onder 
de buizen

BReeD toePASBAAR

Kunststof leidingsystemen zijn inzetbaar voor de meest 

uiteenlopende toepassingen. De variëteit in buizen met 

verschillende eigenschappen, diameters en hulpstukken 

zoals bochten, koppelingen en putten is groot. Hierdoor 

is er voor iedere toepassing een passend kunststof 

leidingsysteem te vinden.

>>
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woninGen en  
GeBouwen

 Binnenriolering

 Hemelwaterafvoer

 Regenwaterinfiltratie

 Gas

 Warm en koud drinkwater

 Elektrische installatiebuis

GRonD- weG- en  
wAteRBouw

 Hoofdriolering

 Regenwaterinfiltratie

 Drinkwater

 Drainage

mAteRiAlen

•	 Polyvinylchloride	(PVC)

•	 Polyethyleen	(PE)

•	 Polypropeen	(PP)

Kunstof leidingen

Toepassingen

Gas 
De eigenschappen die 
kunststof ideaal maken 
voor transport van water, 
gelden ook voor gas. 

Kunststof leidingsystemen zijn zeer  
gasdicht en gaan lang mee. Voor de  
installateur komt hier nog het voordeel van 
de eenvoudige verwerking bij: kunststof 
gasleidingen kunnen eenvoudig worden 
aangeboord en geïnstalleerd. Hierdoor is 
de kunststof gasleiding een uitstekende 
en veilig keuze onder de grond, maar ook 
binnen gebouwen.

Elektra
Kunststof geleidt niet en 
is zelfs een uitstekende 
isolator. Hierdoor zijn 
kunststof buizen ideaal 

voor het beschermen van elektrische en 
andere leidingen. Deze eigenschappen zorgen 

ervoor dat de kunststof buis de eerste 
keuze is bij toepassing voor elektra, zowel 
binnen als buiten en onder de grond.

Riolering
In de bouw wordt de 
grijze PVC buis veel 
gebruikt voor de binnen-
riolering. Ook hier spelen 

de waterdichtheid, chemische inertheid, 
lage glijweerstand en lange levensduur van 
kunststof leiding een rol. Op basis van 50 
jaar praktijkervaring schat TNO dat PVC 
rioleringsbuis zeker 100 jaar meegaat1. 
Dat maakt de buis niet alleen ideaal voor 
binnen, maar ook buiten onder de grond. 
Juist hier vormt de grote flexibiliteit 
van kunststof een cruciaal voordeel om 
scheuren en lekkages te voorkomen, met 
name in gebieden met een zettingsgevoelige 
bodem. Lees meer over de flexibele eigen-
schappen van PVC op pagina [12-13].
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Kunststof infiltratie-
riool maakt modern 
waterbeheer mogelijk

infiltRAtie

Het watersysteem moet tegenwoordig plotselinge 

pieken in wateraanvoer, bijvoorbeeld door extreem zware 

neerslag, moeiteloos kunnen opvangen. 

In de huidige visie op waterbeheer wordt 
hemelwater zo veel mogelijk opgevangen in 
het gebied zelf,  zodat kwetsbare gebieden 
niet onnodig worden belast tijdens pieken en 
de bodem niet verdroogt.

Het scheiden van hemelwater en riool is 
niet voor niets één van de speerpunten 
van de overheid. Het doel is om bij 60% van 
de nieuwbouw en bij 20% van bestaande 
bouw het hemelwater af te koppelen van 
het afvalwaterriool. Vervolgens kan dit 
regenwater bovengronds worden opgeslagen 
of ondergronds worden geïnfiltreerd. In 
dit laatste geval zorgt een infiltratieriool 
ervoor dat hemelwater gedoseerd wordt 
afgegeven aan de bodem. Een oplossing die 
geen ruimte kost, die piekafvoer uitstekend 

kan verwerken met een positief effect op  
de grondwaterstand.

onDeRHouDSARm
Hemelwaterinfiltratie vraagt om innovatieve 
oplossingen. De kunststof leidingindustrie 
biedt geïntegreerde infiltratiesystemen 
met ideale eigenschappen. Deze systemen 
bestaan uit transport- en infiltratieleidingen, 
infiltratiekolken en infiltratiekratten. 
Een laag geotextiel rondom de infiltratie-
elementen zorgt dat het water vrijuit naar 
buiten kan, zonder dat het systeem dichtslibt 
met zand. Hierdoor blijft de infiltratie-
capaciteit langdurig behouden en zijn deze 
kunststof infiltratiesystemen de meest 
onderhoudsarme oplossing op de markt.

 Voorkomt piekafvoer

 Geen plasvorming boven de grond

 Betere benutting van de rioolwaterzuivering

 Minder verdroging dankzij hogere grondwaterspiegel

 Meer ruimte en flexibiliteit bij inrichting wijk

 Hoge, constante capaciteit, weinig onderhoud

VooRDelen VAn Het KunStStof infiltRAtie-
Riool
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Kunststof 
beweegt mee

flexiBel

Leidingen hebben het zwaar in de Nederlandse bodem. 

Een groot deel van ons land is veroverd op de zee. 

Hierdoor is de bodem continu in beweging. Leidingen 

moeten deze krachten kunnen opvangen. Kunststof 

leidingsystemen beschikken over de juiste combinatie 

van flexibiliteit en dichtheid voor deze sterk wisselende 

omstandigheden. 

BeStAnD teGen De DRuK
Een kunststof leiding is niet star. Het 
materiaal kan verticale druk opvangen, wat 
leidt tot een lichte vervorming. Ook de kop-
pelstukken buigen licht mee, zodat ook hier 
geen breuken en lekkages ontstaan. Deze 
flexibiliteit maakt kunststof ideaal in situaties 
waar de druk op de leiding groot is, bijvoor-
beeld door verkeer of zetting van de bodem.

HoeKVeRDRAAiinG
Complexe bodemsituaties stellen leiding-
ontwerpers voor een nog grotere uitdaging. 
Denk aan gebieden met grote zettings-
verschillen, verzakkingen door bijvoorbeeld 
gaswinning en druk van het verkeer.  
Deze zettingsverschillen stellen niet alleen 
de buizen, maar ook de koppelingen op de 
proef. Door het verschil in zetting ontstaat 

een hoekverdraaiing. Als het leiding-
systeem deze hoekverdraaiing niet kan 
overbruggen, kan dit leiden tot scheuren en 
lekkages – met alle negatieve gevolgen van 
dien. Kunststof biedt hier uitkomst2.
Het ondergrondse gedrag van PVC buizen 

en de weerstand tegen grond-en verkeers-
lasten zijn gebaseerd op de flexibiliteit van 
de buizen. PVC buizen kunnen afplatten 
onder invloed van belastingen zonder te 
bezwijken. Verschillende factoren beïnvloeden 
de uiteindelijke afplatting van de buis.

Bestand tegen de druk
Kunstof kan verticale druk opvangen

Hoekverdraaiing
Kunstof leidingsystemen kunnen 
een grote hoekverdraaiing aan

“De flexibele kunststof 
leiding is vaak de enige 
optie in uitdagende  
bodemsituaties.

”
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Licht en  
montagevriendelijk

eenVouDiGe VeRweRKinG

Kunststof leidingen zijn eenvoudig te verwerken. Dat is 

prettig voor aannemers en installateurs, maar ook voor 

de opdrachtgever. Want eenvoudig verwerken betekent 

een kortere doorloop en lagere installatiekosten. 

licHt VAn GewicHt
De kunststof buis is de lichtgewicht onder 
de leidingen. Met alle voordelen van dien. 
Dankzij hun lage gewicht zijn kunststof 
buizen makkelijk en met relatief weinig 
energie aan te voeren naar de bouwplaats. 
Ook daar is het lage gewicht een voordeel. 
De buizen zijn uitstekend hanteerbaar, 
vaak zonder zwaar hulpmaterieel. 

eenVouDiGe montAGe
Kunststof buizen zijn makkelijk ter plekke 
op lengte te maken. Ze zijn ook eenvoudig 
en snel door middel van hulpstukken met 
rubberverbindingen aan elkaar te koppelen. 
Daarnaast worden lijmkoppelingen veel 

gebruikt. Lijmen is mogelijk vanaf  
een temperatuur van 5 graden Celsius. 
Beide methoden werken sneller dan 
bijvoorbeeld lassen of schroefkoppelingen. 
Mede dankzij de eenvoudige koppelingen 
ligt de verwerkingssnelheid van kunststof 
leidingen hoog.

“Het lichte gewicht van 
kunststof leidt tot korte 
doorlooptijden en lage  
installatiekosten.

”
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Kunststof buizen   voldoen standaard 
aan de norm

GeGARAnDeeRD BetRouwBAAR en GoeD   uitwiSSelBAAR 

Een hoge kwaliteit is kenmerkend voor de producten 

van de Nederlandse kunststof leidingindustrie. 

Kunststof leidingsystemen zijn gecertificeerd volgens 

alle in Nederland geldende normen. >>
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“KOMO, KIWA, GASTEC en 
KEMA-KEUR keurmerken 
garanderen kwaliteit en 
uitwisselbaarheid.

”

Zeker in de Nederlandse bodem kun je niet 
zomaar iedere buis plaatsen. Onze bodem 
stelt bijzondere eisen aan de leidingen. 
Daarom voldoen de producten van de  
Nederlandse kunststof leidingindustrie aan 
de strengste normen en zijn ze voorzien van 
de belangrijkste kwaliteitskeurmerken:

    KOMO voor producten die gebruikt worden 
in afvalwater- en rioleringssystemen

    KIWA voor producten die gebruikt worden 
in drinkwatersystemen

    GASTEC voor producten die gebruikt wor-
den in gasnetten en voor rookgasafvoer

   KEMA-KEUR (een DEKRA keurmerk) 
 voor producten die gebruikt worden    in 

  elektriciteitsnetten

Deze keurmerken garanderen dat kunststof 
leidingen zijn getest en gecertificeerd door 
onafhankelijke private testinstituten.

euRoPeSe noRmen VS. ce
Op steeds meer producten verschijnt de 
Europese CE-markering. Voor kunststof 
leidingsystemen is dit nog niet het geval. 
Op zich zegt de CE-markering alleen dat het 
product wettelijk op de markt mag worden 
gebracht. CE is zeker geen keurmerk.  
De producten worden door de fabrikant  
zelf voorzien van dit label en dus niet  
onafhankelijk beoordeeld door een  
onafhankelijke instantie. De Nederlandse 
kunststof leidingproducenten gaan be-
wust een stap verder door op vrijwillige 
basis strengere keurmerken te hanteren.

Het PASt AltijD
Deze normen geven duidelijkheid omtrent 
de kwaliteit, maar ook de uitwisselbaarheid 
van leidingproducten. Zodat leidingen voor 
drink- en afvalwater, gas en hemelwater-
afvoer van verschillende fabrikanten en 
materialen naadloos op elkaar passen.

Kwaliteitskeurmerken



21KenniS  
DoSSieRFUNCTIONEEL    |20 KenniS  

DoSSieR  |   FUNCTIONEEL

Investering in 
de toekomst

lAGe KoSten

Lage verwerkingskosten
Natuurlijk spelen ook de verwerkingskosten 
een rol bij de totale investering. Het lage 
gewicht en de eenvoudige montage van 
kunststof leidingen vertalen zich in goed-
koper transport, een snelle verwerking en 
lage installatiekosten. 

totAl coSt of owneRSHiP
Voor een juiste vergelijking moeten we 
verder kijken dan de investering. Ook de 
onderhoudskosten en de totale levensduur 
hebben een grote invloed op de total cost  
of ownership (TCO). 

Lage onderhoudskosten
Dankzij hun hoge flexibiliteit is de kans 
op scheuren en lekkende verbindingen in 
kunststof leidingen gering. Het materiaal is 
niet gevoelig voor chemische stoffen  
of corrosie. Bovendien kent kunststof  
een lage glijweerstand, wat helpt om  
verstoppingen te voorkomen. Hierdoor 
vergen kunststof leidingsystemen relatief 
weinig inspectie en onderhoud. De beheer-  
en onderhoudskosten van kunststof  
leidingsystemen zijn dan ook laag.
 
Lange levensduur
Op basis van zo’n 50 jaar praktijkervaring 
schat TNO1 de levensduur van kunststof 
leidingen op minstens 100 jaar. Hoe langer 
de leiding meegaat, hoe lager de jaarlijkse 
afschrijvingskosten. De lange levensduur 
van kunststof heeft dan ook een positieve 
invloed op de TCO.

“Zeker op de lange termijn 
springt kunststof positief 
uit de kosten.

”lAGe inStAllAtieKoSten
Materiaalkosten
De materiaalkosten van kunststof  
leidingsystemen ten opzichte van andere 
materialen zijn over het algemeen een stuk 
aantrekkelijker. Het verschilt per toepas-
sing maar als we puur naar de kosten van 

het product kijken, valt de vergelijking vaak 
positief uit voor kunststof. Maar ook de 
gewenste diameter bepaalt de prijs. Het 
omslagpunt ten gunste van kunststoffen 
is de laatste jaren naar grotere diameters 
verschoven wat kunstof nog voordeliger 
maakt.

Bij de keuze voor een leidingsysteem spelen naast 

functionele eisen natuurlijk ook de kosten een 

belangrijke rol. Algemene kostenvergelijkingen tussen 

verschillende leidingsystemen en -materialen zijn 

moeilijk te maken, omdat hierop veel factoren van 

invloed zijn. Wel spreekt een aantal eigenschappen in 

het voordeel van kunststof.
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Voor iedere  
toepassing de 
ideale leiding

concluSie

functionele VooRDelen 
VooR De oPDRAcHtGeVeR
 
 Waterdicht, gasdicht
 Geleidt niet
  Bestand tegen chemische stoffen  

en corrosie
 Onderhoudsarm
 Lange levensduur
 Lage uitzettingscoëfficiënt

functionele VooRDelen  
VooR De inStAllAteuR en 
AAnnemeR
 
 Licht van gewicht
 Eenvoudige installatie

KunStof leiDinG & DuuRzAAmHeiD
Aandacht voor duurzaam bouwen staat 
hoog op de agenda bij overheden en steeds 
vaker ook bij opdrachtgevers. Dit vraagt 
om materialen met een zo klein mogelijke 
impact op de omgeving. Kunststof leiding-
systemen passen binnen dit concept van 
duurzaam bouwen. De industrie speelt 
hierin zelfs een actieve rol met een groot-
schalig recycleprogramma voor kunststof 
buizen, het Buizen Inzamel Systeem (BIS), 
en de productie van de 3-laags PVC-U  
buis met gerecycled materiaal. Het lichte  
gewicht, de lange levensduur en de  
recyclebaarheid dragen bij aan positieve 
lifecycle assessments (LCA’s). Verschillende 
leidingen beschikken over de DUBOkeur, het 
keurmerk voor duurzame bouwproducten.

Over de duurzame kanten van kunststof 
leidingsystemen heeft BureauLeiding een 
ander handzaam boekje gemaakt: Dossier 
Duurzaam.

Dankzij hun functionele eigenschappen zijn kunststof 

leidingen uitstekend geschikt voor alle toepassingen. 

Van water-, gas- en elektriciteitsleidingen en rioleringen 

in en buiten gebouwen tot hwa- en infiltratieoplossingen. 

Maar wat is de ideale leiding? Dat hangt af van de 

toepassing en de eisen die u aan de leiding stelt. 

1  TNO-rapport ‘Levensduurverwachting 
van	bestaande	PVC	leiding’,	 
TNO Industrie en Techniek, 15 mei 2006 

  TNO-rapport ‘Kwaliteit opgegraven  
PVC	rioleringsbuizen’,	 
TNO Industrie en Techniek, 2 april 2007

2  SMP	Final	Report	‘European	Study	 
of the performance of various pipe  
systems..’,	S	&	P	Consult	GmbH,	 
september 2006

Websites
www.bureauleiding.nl
www.teppfa.eu

Diverse rapporten/onderzoeken
Kijk op www.bureauleiding.nl  
> Kennisdossier > Downloads  
>	Publicaties	duurzaamheid	

Kijk op www.teppfa.eu 
> Applications near you > Industry-studies 
>  Civils & Infrastructure / Building &  

Construction / Utilities

BRonnen en weBSiteS
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