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Algemeen
Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) is
uw vertrouwde partner in de grond-, weg-, en
waterbouw. BCT ontwikkelt en levert o.a.
RObu PE buizen en hulpstukken.
BCT heeft vestigingen in Bergschenhoek en
Zevenbergen.
Voor elke opdrachtgever
De producten zijn functioneel, hoogwaardig en duurzaam.
Ze worden gemaakt voor diverse opdrachtgevers, zoals
Gemeenten, Aannemers en Waterschappen.
Bewust duurzaam
Duurzaam ondernemen is bij BCT vanzelfsprekend het is een
proces van initiatieven nemen, anticiperen en innoveren.
Zo voldoet BCT sinds 2012 aan de eisen van de CO2-prestatieladder op niveau 3 en heeft o.a. door gebruik van groene
stroom en andere reductie maatregelen haar CO2-footprint al
meer dan 50% verlaagd!
Financieel gezond
Duurzaamheid komt ook terug in ons financiële beleid.
Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat BCT een financieel gezond
bedrijf is. Dit maakt BCT tot een duurzame leverancier waar u
op kunt bouwen.
Ook maatwerk
Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht, het is een van onze
specialismen. Samen met u maken we een uitvoerbaar plan en
ideeën. Kijk eens op onze website voor inspirerende projecten,
zoals de A4All.
Bestekservice op onze site
U kunt de bestekteksten van onze producten rechtstreeks in
uw bestek opnemen. Vanaf onze website zijn de bestekteksten
volgens RAW systematiek gemakkelijk te downloaden.
Website
In deze brochure vindt u een selectie van onze producten.
Al eens op onze website gekeken? Hier vindt u ons volledige
assortiment en ontdekt u hoe duurzaam wij te werk gaan.
Ook kunt u op onze site productinformatie downloaden.
www.bergschenhoek-ct.com
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‚ www.robuleidingsystemen.nl
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Inleiding
Als een van de eerste bedrijven in Nederland introduceerde Bergschenhoek Civiele
Techniek in 1997 dubbelwandige gestructureerde PE buizen, RObu buizen. Deze buizen
werden de eerste jaren vooral toegepast als duikerbuis. Doordat er steeds meer
hulpstukken beschikbaar kwamen wordt het systeem ook als
rioleringssysteem geleverd. Door het complete programma en
de duurzame aspecten van PE heeft het gebruik van PE een
grote vlucht genomen.
Het RObu PE leidingsysteem is een kwalitatief
zeer hoogwaardig product en concurrerend t.o.v.
bijvoorbeeld: beton, gres en PVC.

Eigenschappen RObu PE leidingsystemen
Duurzaam en milieu
Polyetheen is minder belastend voor het milieu dan
conventionele systemen. PE kan eenvoudig en
meerdere malen worden gerecycled. De buizen worden
geproduceerd in fabrieken met ISO9001 en ISO14001
certificaten. Ook BCT is sinds 1995 ISO9001
gecertificeerd en heeft sinds 2012 het CO2-bewust
certificaat op niveau 3.
Sterk en licht
De buizen zijn dubbelwandig. Ze zijn geribbeld aan de
buitenzijde voor de sterkte en glad aan de binnenzijde
voor een optimale afvoercapaciteit. Dankzij de ribbel is
er minder materiaal nodig om een zelfde ringstijfheid
te garanderen dan bij een volwandige buis. De buizen
zijn daardoor lichter en zeer sterk. De buizen zijn
leverbaar in sterkteklasse SN4, SN8 en SN16!
De lichte en sterke buizen zijn eenvoudig te verwerken
en zijn er geen complexe funderingen nodig, enkel een
grondverbetering is voldoende.
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Flexibel
Beperkte zettingen zijn toelaatbaar, omdat de buis in
lengterichting iets flexibel is.
Slagvast
De RObu buizen worden geproduceerd uit PE
(polyetheen) voor sterkteklasse SN4 en SN8 of PP
(polypropeen) voor sterkteklasse SN16. Deze
kunststoffen zijn zeer slagvast, zelfs bij lage
temperaturen. De kans op breuk en scheurvorming
tijdens transport en verwerking is hierdoor uitgesloten.
Chemische bestendigheid
Door de hoge chemische bestendigheid is PE en PP
zeer geschikt voor toepassingen bij waterzuiveringen,
chemische industrie, etc.
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Waterdicht
De buizen en hulpstukken worden aan elkaar
gekoppeld met (aangelaste) moffen. Een EPDM
afdichtingsring, die in de groef van de buis valt, zorgt
voor een waterdichte verbinding. Er kan geen water
vanuit de leiding naar buiten lekken en er kan geen
(grond-)water de buis inlopen. De waterdichtheid van
de koppelingen wordt getest conform EN 1277.
Gebruiksgemak
Vrijwel alle buizen worden standaard geleverd met
aangelaste mof en in lengtes van 6 of 12 meter.
Hierdoor kan het leidingsysteem snel gelegd worden.
Per verbinding hoeft u maar 1 afdichtingsring te
monteren. Deze ring zit gefixeerd tussen 2 golven en
zal tijdens het plaatsen niet verschuiven. Er is een

breed assortiment aan hulpstukken, zoals bochten,
T-stukken, putten, e.d. beschikbaar. De buizen zijn
zwart van buiten voor een hoge UV-bestendigheid en
zijn t.b.v. camera-inspectie aan de binnenzijde violet of
wit gekleurd.
Toepassingen
l Vrij verval rioleringssysteem
l Duikerbuis
l Onderleider
l Eco-/ wildtunnel
l Instort- en doorvoerbuis
l Ondergrondse luchtkanalen
l Ondergrondse wateropslag
l Infiltratie leidingen
l Zuigleidingen
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Certificaten, Normen en Testen
De RObu buizen (SN8) zijn vanaf 2005 tot 1 mei 2014 gecertificeerd geweest volgens certificaat K25194. Veel
opdrachtgevers schrijven tegenwoordig Europese normen i.p.v. een KOMO-keur voor, daarom heeft BCT besloten
om uit oogpunt van kostenbesparing de financiële afdracht voor het KOMO certificaat te beëindigen. De kwaliteit
van de buizen is echter ongewijzigd.
De buizen voldoen aan de volgende normen:
l EN 13476-3
l EN ISO 9969 Ringstijfheid
l EN 1277 Waterdichtheid koppeling met 0,5 bar overdruk en 0,3 bar onderdruk gedurende 15 minuten
l EN 13968 en EN 1446 Flexibiliteit
l DIN 16961-2 Ringstijfheid bij toepassing van een constante belasting gedurende 24 uur
l EN 744 Samendrukbaarheid bij 0 graden celcius
l EN 295 Slijtvastheid
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Testen van de ringstijfheid

Test op kruip

Test van de ringflexibiliteit

Testen van de waterdichtheid
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RObu PE Rioleringsysteem en duikerbuizen
In ons leveringsprogramma vindt u naast de RObu
buizen in sterkteklasse SN4, SN8 en SN16(PP) een
uitgebreid pakket aan hulpstukken en putten.
Dit maakt het programma zeer compleet. De minimale
dekking boven de RObu buizen is 0,6 meter bij
verkeersbelasting volgens VOSB klasse 600 en

uitgaande van aanvulling en verdichting volgens de
algemene verwerkingsvoorschriften. Ook bij de lastmodellen volgens de Eurocodes kan BCT voor u de minimale dekking en ringstijfheid bepalen, volgens de ATV
A 127 en de “CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen bijlage C”.

Maatvoering uitwendige diameters

l
l
l

Uitw.
Diameter (mm)

Inw.
Diameter (mm)

160
200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.200

135
176
216
271
343
427
535
678
851
1.030

Sterkteklasse
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4

SN8
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8
SN8

SN16
SN16
SN16
SN16
SN16
SN16
SN16
SN16

ID
OD=DN

Standaardlengte 6 meter, 12 meter op aanvraag
Standaard met aangelaste koppeling
Sterkteklasse SN 16 uitgevoerd in Polypropeen (PP)

Maatvoering inwendige diameters

l
l
l

Uitw.
Diameter (mm)

Inw.
Diameter (mm)

350
465
580
700
930

300
400
500
600
800

Sterkteklasse
SN4
SN4
SN4
SN4
SN4

Standaardlengte 6 meter, 12 meter op aanvraag
Standaard met aangelaste koppeling
Sterkteklasse SN 16 uitgevoerd in Polypropeen (PP)

SN8
SN8
SN8
SN8
SN8

SN16
SN16
SN16
SN16
SN16

ID
OD= DN
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Hulpstukken
Er zijn diverse hulpstukken beschikbaar om een
compleet RObu PE rioleringsysteem te maken.

U kunt hiermee aansluiten met gladwandige buizen
(PVC, PE, PP). De aansluitende diameters zijn Ø160
en Ø200 mm. Het zadel Ø160 mm is uitgevoerd met
een kogelscharnier, waarmee maximaal 10º hoek
verdraaiing kan worden gemaakt.
Overige hulpstukken
Excentrisch verloopstuk
l Mofadapter voor aansluiting op gladwandige buizen
l Buisadapter voor overgang naar
gladwandige buizen
l Eindkap
l Schroefinlaat voor een flexibele
(huis)aansluiting
l Steekmoffen en ringen
l Knikstukken
in verschillende graden
l Inspectieputten en schachten
l

Voorgevormde hulpstukken
Deze zijn uitgevoerd met een mofeind. In combinatie
met de EPDM afdichtingsringen geplaatst op de buis,
zorgt dit voor een waterdichte verbinding.
l Bochten in 30°, 45°, 60° en 90° in diameters 160,
200 en 250 mm
l T- en Y-stukken in diameters 160, 200, 250 en
315 mm

Hulpstukken gemaakt van RObu PE buizen
Deze speciale hulpstukken worden gemaakt
van RObu PE buizen en kunnen met behulp
van de standaard steekmoffen en ringen
gekoppeld worden tot een waterdichte verbinding.
l Knikken 30°, 45°, 60° en 90°
l T- en Y-stukken
l T- en Y-stukken voor huisaansluiting

Naast deze standaardhulpstukken leveren wij ook
maatwerk. BCT beschikt over een eigen
engineeringsafdeling en een productiehal voor
kunststofbewerking. Zo kunnen wij bijvoorbeeld
hulpstukken, opslagtanks, rioolputten, hulpstukken zelf
berekenen en produceren.
Enkele voorbeelden:

Flenzen

Taludafwerkingen

Speciale aansluitingen

Filterhuizen

Easy Clip aanboorzadels
Deze Easy Clip zadels zijn eenvoudig te monteren op
RObu PE buizen van Ø315 t/m Ø1200 mm uitwendig.

Naast de standaard koppeling met steekmoffen en
ringen kunnen wij de RObu PE buizen in onze
productiehal aan elkaar lassen, zodat een trekvaste
verbinding ontstaat en de buizen in grote lengtes
aangeleverd kunnen worden.
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RObu PE Putten
Het RObu PE buitenrioleringsysteem wordt compleet gemaakt door een uitgebreid
leveringsprogramma van PE putten. Het rioleringsysteem kan dus geheel in PE
uitgevoerd worden. En dat heeft grote voordelen gezien de eigenschappen van het
materiaal en het ontwerp van de buis.
Putten gemaakt van RObu PE buis
In het leveringsprogramma zijn twee soorten putten
leverbaar. Als eerste zijn er de maatwerkputten die
geheel gemaakt worden uit RObu PE buis. Deze
worden in onze productie geheel conform uw
wensen en maatvoering gemaakt. Daarnaast zijn er
putten die samengesteld worden uit voorgevormde
onderdelen in combinatie met de RObu PE buis.
Hierbij kunt u kiezen uit het model met een vlakke
bodemplaat of het model waarin een opengewerkte
buis in de bodem doorloopt, hierdoor ontstaat een
stroomprofiel.
Voorgevormde PE putten
Deze putten worden samengesteld uit verschillende
onderdelen:
l een voorgevormde bodem
l een op maat gezaagde RObu PE buis
l een conisch voorgevormd mangat

Er zijn 4 typen voorgevormde bodems. In de bodem
kunnen buizen met een uitwendige diameter van
Ø110 mm tot Ø630 mm aangesloten worden.
Met speciaal gereedschap kan de aansluiting opengesneden worden. Een speciaal ontworpen afdichtingsring zorgt voor een waterdichte aansluiting, zelfs als de
buizen niet perfect uitgelijnd zijn.
Bovenop de voorgevormde bodem wordt een op maat
gezaagde RObu PE buis geplaatst. Daarmee wordt de
hoogte van de put bepaald. De afdichting tussen de
buis en de putbodem geschiet door een speciale afdichtingsring.
Tot slot wordt bovenop de buis een conisch
voorgevormd mangat geplaatst (bij Ø1000 of Ø1200).
Dit voorgevormde mangat kan zowel concentrisch als
excentrisch zijn. Dankzij de afdichtingsringen wordt
een waterdichte constructie verkregen.
Verkeersbelasting
Zodra er sprake is van verkeersbelasting boven de
put adviseren wij u een betonnen plaat te plaatsen.
Hiermee wordt de verkeersbelasting over de verdichte
grond verdeeld in plaats van direct op de put.
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Put type I
Diameter
Aansluitingen
Hoogte put

: Ø400 inwendig
: 4, maximaal Ø200 uitwendig
: variabel met RObu PE buis
Ø400 inwendig
Bodem – Buis verbinding : EPDM afdichtingsring

A

D

B

C

Put type II
Diameter
Aansluitingen
Instroombuis
Uitstroombuis
Hoogte put

:
:
:
:
:

Put type III
Diameter
Aansluitingen
Instroombuis
Uitstroombuis
Hoogte put

:
:
:
:
:

Put type IV
Diameter
Aansluitingen
Instroombuis
Uitstroombuis:
Hoogte put

:
:
:
:
:

Ø630 of Ø800 uitwendig
4
maximaal Ø315 uitwendig
maximaal Ø400 uitwendig
variabel met RObu PE buis
Ø630 of Ø800 uitwendig
Bodem – Buis verbinding : afdichtingsring of lasverbinding

Ø1000 of Ø1200 uitwendig
4
maximaal Ø500 uitwendig
maximaal Ø500 uitwendig
variabel met RObu PE buis
Ø1000 of Ø1200 uitwendig
Mangat
: Ø1000 = concentrisch Ø1200
= concentrisch of excentrisch
Bodem – Buis verbinding : afdichtingsring of lasverbinding
Buis – Mangat verbinding : afdichtingsring

Ø1000 of Ø1200 uitwendig
2
maximaal Ø630 uitwendig
maximaal Ø630 uitwendig
variabel met RObu PE buis
Ø1000 of Ø1200 uitwendig
Mangat
: Ø1000 = concentrisch
Ø1200 = concentrisch of
excentrisch
Bodem – Buis verbinding : afdichtingsring of lasverbinding
Buis – Mangat verbinding : lasverbinding
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Opslag en afkorten buis
De RObu buizen moeten worden opgeslagen en getransporteerd zoals gebruikelijk
bij gladwandige systemen (zie NPR3218). De buizen worden los geleverd.
Afkorten van de buis
Kort de buis altijd af in de ril van het profiel. Hierdoor ontstaat een stevig en
stabiel buiseinde om een koppeling te kunnen maken. Afkorten kan met een
(hout)zaag met grove tanden worden uitgevoerd.
Koppelen van de buis met steekmoffen en afdichtingsringen
De te koppelen delen moeten schoon zijn voordat de afdichtingsring wordt
aangebracht. De afdichtingsring dient in de ril, met de smalle zijde naar boven,
tussen de profilering te worden geplaatst.

DN125 t/m DN200, de ring
in de tweede groef

DN250 t/m DN1200mm,
de ring in de eerste groef

Het aanbrengen van de afdichtingsringafdichting wordt met de hand uitgevoerd.
Bij grote diameters kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig hefboomsysteem.
De binnenzijde van de mof en afdichtingsring goed insmeren met een glijmiddel
voor eenvoudige montage. De mof kan met de hand en bij grotere diameters met
een hefboom en een houten blok worden gemonteerd. De mof kan ook
mechanisch worden aangebracht (bak van de kraan) gebruik daarbij een juiste
plaat voor een goede drukverdeling op de mof. De buis dient tot aan de stootrand
van de mof te worden doorgedrukt. Op dezelfde wijze kunnen de hulpstukken
worden gemonteerd.
Let op: Er kan zand aan het glijmiddel plakken en problemen veroorzaken bij het
koppelen.

Koppelen van andere systemen met het RObu PE leidingsysteem
Er is een serie overgangsstukken beschikbaar om aan te sluiten op andere
systemen (PE, PVC, Beton en SPIROsol). Onze afdeling verkoop verstrekt u graag
uitgebreide informatie.
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Algemene Verwerkingsvoorschriften
Minimale dekking
Voor de bepaling van de dekking bovenop een PE buis
is het draagvermogen van de buis gebaseerd op de
berekeningsmethode van Klöppel en Glock. De verkeersbelasting is bepaald volgens de berekeningsmethode van Boussinesq.
De minimale dekking boven de RObu PE buizen (geldig
voor alle diameters) is bij verkeersbelasting volgens
VOSB ‘95 klasse 600 en uitgaande van aanvulling en
verdichting volgens onderstaand verwerkingsvoorschrift: 0,6 meter.
Aanbrengen en verdichten van de aanvulgrond
(volgens NPR 3218, punt 8.5.4)
Het aanvullen en verdichten van de sleuf moet zorgvuldig plaatsvinden. Deze verdichting van de aanvulgrond
rond de leiding moet dusdanig worden uitgevoerd, dat
de leiding zo gunstig mogelijk wordt belast. Daartoe
moet de grond naast de buis en tot 0,3 m boven de
kruin van de buis worden aangevuld in lagen van ten
hoogste 0,3 m dikte.
Elke laag moet worden uitgevlakt en mechanisch
worden verdicht. De verdichting dient aan beide zijden
van de leiding tegelijk te geschieden, en wel van
de sleufwand naar de leiding toe. Boven de leiding
mag de grond ter breedte van de leiding niet worden
verdicht. Na aanvulling tot 0,3 m boven de kruin van
de buis moet de sleuf verder worden aangevuld in
lagen van ten hoogste 0,5 m, waarbij elke laag moet
worden uitgevlakt en mechanisch worden verdicht.
Het gewicht van het verdichtingsapparaat of de trilplaat

en tevens de frequentie van de trillingen moeten
op de samenstelling en het vochtgehalte van de
aanvulgrond zijn afgestemd of omgekeerd moet de
laagdikte zijn afgestemd op het soort verdichtingsapparaat.
De kwaliteit van de verdichting kan worden gecontroleerd door bepaling van de verdichtingsgraad. Na het
verdichten moeten in deze gevallen de proctorwaarden
zijn bereikt, die zijn vermeld in onderstaande afbeelding. Daar deze controlemethode tijdens de uitvoering
vertragend kan werken, is een snelle controlemethode
door middel van sonderen mogelijk. Hiertoe kan op
een diepte van 0,3 m van elke laag een controle worden uitgevoerd met een handsondeerapparaat met
een conusoppervlak van 100 of 200 mm2 en een tophoek van 60°.
Door middel van proefnemingen kan de relatie
worden bepaald tussen de conusweerstanden en de
proctordichtheid van de grond. Aanbevolen wordt ten
minste één dwarsprofiel per putafstand te controleren.
Toepassing van zware stamp- of trilapparaten is binnen
0,9 m boven de kruin van de buis en nabij standpijpen
niet toelaatbaar. Onder zware stamp- en trilapparaten
worden in dit verband verstaan:
a. explosiestampers met een massa van meer dan
500 kg;
b. trilplaten met een massa van meer dan 60 kN.
Niet verdichten met machines als loaders, of door
vrachtwagens getrokken trilwalsen en bulldozers.

Verdichtingsgraad in procenten
van de max. proctordichtheid
van de aanvulgrond
Min. 93% Gemid. 95%
0,3 m

d 80%
d 75%

h*

* zie NPR 3218 sectie 7.1.2.
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Eventuele
grondverbetering
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RObu PE+ staalversterkte leidingsystemen
Het RObu PE+ buizen programma is
geschikt voor duiker- en rioleringsoplossingen. Door het toepassen van een
hybride productietechniek zijn de buizen
ook in grote diameters economisch
aantrekkelijk.
Het ROBU PE+ assortiment, duiker- en rioleringsbuizen,
wordt geproduceerd door een hybride techniek, die
Polyethyleen (HDPE) combineert met staal. Deze
spiraalvormige buizen zijn extra sterk en licht van
gewicht. De buiswand bestaat uit een rol van gegalvaniseerd geprofileerd staal en is ingekapseld in
2 lagen van hoge kwaliteit HDPE.

Eigenschappen RObu PE+
Sterk en licht
De buizen zijn dubbelwandig. Ze zijn geribbeld aan de
buitenzijde voor de sterkte en glad aan de binnenzijde
voor een optimale afvoercapaciteit. Dankzij het verzinkt
stalen profiel in de ribbel is er minder materiaal nodig
om een zelfde ringstijfheid te garanderen dan bij een
volwandige buis. De buizen zijn daardoor lichter en
zeer sterk. De buizen zijn leverbaar is sterkteklasse
SN8, SN12 en SN16! De lichte en sterke buizen zijn
eenvoudig te verwerken en zijn er geen complexe
funderingen nodig, enkel een grondverbetering is
voldoende. De standaardlengte van de buis is
5,8 meter.
Hulpstukken

Knikken

Toepassingsgebieden:
l Vrijverval leidingsystemen
l Duiker- en rioleringbuis
l Transportleiding
l Onderleider
l Eco- /wildtunnel
l Bergingsriool
l Ondergrondse wateropslag

Maatvoering uitwendige diameters
Diameter
(Inw)

Diameter van
de buis (uitw)

Steek

mm

Diameter van
de koppeling
(uitw)
mm

mm

400
500
600
800
1000
1200
1300
1400
1500
1600

440
540
650
870
1090
1290
1390
1490
1590
1690

490
590
700
950
1170
1380
1470
1570
1690
1750

68
80
87
108
127
127
127
127
127
127

mm

Putten

13

14

13 12 11

8

Telefoon: 010 524 26 50

16

7

4

17

9

3

6

10

2

5

14

1

19

15

23 24

18

20

21

22

(doorhalen wat niet van toepassing is)

PUTDIAMETER: 600 / 800 / 1000

HOOGTE
PUT
in mm
Hoogte
in mm

Opmerkingen:

Uitvoering aansluiting = Spie - einden

polyetheenput

Aansluithoogte = Binnen onderkant buisaansluiting - bovenkant

polyetheenput

Afleverdatum:

Verzendadres:

Tel.:

Contactpersoon:

Bedrijfsnaam:

Hoogte
in mm

Richting

Ordernummer:

Datum order:

Handtekening:

Hoogte
in mm

Aansluiting 5

Richting Diam.
in mm

Aansluiting 4

Richting Diam.
in mm

Voor akkoord opdrachtgever

Hoogte
in mm

Aansluiting 3

Richting Diam.
in mm

Aansluiting 2

Richting Diam.
in mm

Hoogte put = Binnen onderkant buis, laagste aansluiting - bovenkant

Hoogte
in mm

Aansluiting 1
Diam.
in mm

Aanvullende informatie:

PUT NR.

RObu PE Puttenstaat (type bolle bodem inspectieputten)

RObu PE Puttenstaat

Ondergrondse
ventilatiekanalen
“Brede School Opwierde”

Drijver “Slow Mill”
een Wave Energy Converter

Kruisstuk “Weg van de
Toekomst Oss N239”

Speciaal hulpstuk
landtunnel
“A4 Delft-Schiedam”

Wij denken en doen ook graag met u mee!
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In prijs
verlaagd

SPIROsol, gegolfd stalen duikerbuizen

RObu PE+ staalversterkte leidingsystemen

Multi-plate, gegolfd stalen duikers en tunnels

Super Cor, gegolfd stalen duikerbruggen en tunnelconstructies

ROwat kunststof beschoeiing en damwand

ROwat drijvende steigers

Wijzigingen voorbehouden. © Niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder schriftelijke toestemming.

Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek
T 010 524 26 50
F 010 524 26 51
E infobct@bergschenhoek-ct.com
I www.bergschenhoek-ct.com
Bergschenhoek Civiele Techniek BV

Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer
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