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Op een reguliere vrijdag in het najaar van 2013 ko-
men vijf ondernemers bij elkaar. Zoals ze dit eigenlijk 
op regelmatige basis doen. Vriendschap en innovatie 
staan tijdens deze ontmoetingen vrijwel altijd cen-
traal. Er wordt gelachen, gedronken en er worden 
ideeën besproken.

SLAMdam© dat blootgesteld werd aan alle natuurlijke weersomstandigheden die we 
in Nederland op dat moment te bieden hadden.  Extreme regenval, storm, hagel, ijzel 
en onweer teisterden onze tijdelijke waterkering in deze decembermaand. De tijdelijke 
waterkering bewees zich wederom en TÜV deelde ons enthousiasme. De basis voor 
deze beproeving vormde de Publicly Available Specification, PAS 1188-2:2009.   

De test bestond uit een tweetal aan elkaar grenzende SLAMdam’s van 3 respectievelijk 
6 meter, ingeklemd in een stenen bassin op een breedte van 8.50 meter. Het bassin 
werd voorzien van een waterdicht folie waardoor zeker gesteld werd dat eventuele 
lekkage uitsluitend plaats kon vinden op de raakvlakken van de waterbarrières én 
de raakvlakken tussen bassin en onze waterbarrière. De resultaten waren ook hier 
wederom verbluffend. De vastgestelde maximale waterhoogte (DMWD) bedroeg 500 
mm. De andere waterhoogten zoals vermeld in PAS 1188-2 tabel B.1 zijn naar ratio 
bepaald. De gebruikte waarden zijn vermeld in de tabel met meetresultaten.  Gedu-
rende deze test werd het waterniveau vastgesteld door middel van een peilstok. Deze 
peilstok is na de eerste metingen voorzien van een meetlint met 2 mm verdeling. Door 
middel van weersinvloeden schommelde het wateroppervlak langs deze codering. 
Waterhoogten zijn daardoor zo goed mogelijk ingeschat en genoteerd.  Gedurende 
de test werden eveneens de vereiste golven gesimuleerd en de watermassa achter de 
tijdelijke waterkering werd ten behoeve van de keuring machinaal in beweging gezet.

Don’t dream your life, 
live your dreams.

Echter, deze ontmoeting zal de geschiedenisboe-
ken ingaan als het startsein voor een geweldige 
én turbulente periode. Deze innovatie verandert 
de bestrijding van overstromingen en water-
overlast voor eens en voor altijd. Het betekent 
concreet de afsluiting van een tijdperk. De ouder-
wetse bestrijding van water met zandzakken is nu 
definitief voorbij. Wat ging er echter aan vooraf?
Eén van de entrepreneurs werd tijdens een 
vakantie in Italië vertraagd door de dreiging van 
hoogwater.  Het betekende dat hij er een dag 
langer over deed om naar huis terug te keren.  De 
schade beperkte zich in dit geval gelukkig uitslui-
tend nog tot tijd. Echter wat als het levensbedrei-
gend wordt? En wanneer de schade desastreuze 
vormen aan zou gaat nemen?  

Wereldwijd ervaren gezinnen momenteel, veelal 
arm, de impact van klimaatverandering en alle 
gevolgen van dien. Deze families zijn getuige van 
de effecten van extreme weersomstandigheden 
zoals stormen, overstromingen en wateroverlast. 
Hun huizen worden verwoest, hun inkomens 
worden weggerukt en in het ergste geval zelfs 
hun leven, los van de economische schade. Daar 
moet toch een oplossing voor te vinden zijn? 
Wij Nederlanders leven al eeuwen in één van de 
meest complexe en waterrijke delta’s van de 
wereld, meters onder de zeespiegel. We weten als 
geen ander hoe het is om de eeuwige strijd tegen 
het water te voeren. Tot voor kort deden we dit 
met ouderwetse zandzakken.  Het idee Save Lives 
And More was geboren.

Een tijdelijke waterkering, 
SLAMdam©

SLAMdam© is een tijdelijke waterkering die een-
voudig door 2 mensen kan worden opgebouwd 
zodra wateroverlast dreigt én eveneens razend-
snel kan worden afgebouwd zodra het dreigende 
hoogwater is geweken.

Snelheid én efficiency zijn hierbij de belangrijkste 
factoren. In combinatie met het feit dat water met 
reeds aanwezig water wordt bestreden, maakt 
deze innovatie tot een mondiale oplossing in de 
strijd tegen overstromingen. Om daadwerkelijk 
droge voeten te garanderen, en om bijvoorbeeld 
dorpen, steden, elektriciteit- en watercentrales 
te beschermen tegen water, is het belangrijk om 
snel, efficiënt en bovendien adequaat te reageren. 
Water uit de omgeving wordt gebruikt om de 
tijdelijke waterkering te vullen. Dammen of dijken 
kunnen in een handomdraai opgeworpen worden, 
en eveneens worden verhoogd tot 50 cm. Een 
barrière wordt gecreëerd in slechts enkele minu-
ten tijd. 2 personen, 50 meter in een half uur. 2 
personen, 100 meter in één uur. Enig idee hoeveel 
tijd dit kostte in het verleden met de ouderwetse 
zandzakken? Uren kostbare tijd. 

Van tekentafel naar 
certificering 
Een idee van bierviltje omzetten naar professio-
neel product vergt een aantal inspanningen. De 
eerste stap werd gemaakt door contact te zoeken 
met een oude bekende. 
Onze professor aan de Technische Universiteit.  
Hij deelde ons enthousiasme direct waardoor we 
wisten dat we een concept in handen hadden 
waarmee we de wereld iets te bieden hadden. De 
eerste exemplaren werden op kleine schaal getest 
en overstegen elke verwachting. 

Een logische vervolgstap voor ons was profes-
sionele erkenning door een wereldwijd erkend 
instituut. We nodigde TÜV Nederland uit om een 
demonstratie bij te wonen op ons terrein in Veen-
dam. Er werd een tijdelijke bassin opgebouwd met 

De SLAMdam© weerde zich kranig en voldeed 
ruimschoots aan alle beproevingen. Tot slot werd 
er nog bestudeerd of er verschuiving van de 
tijdelijke waterkering kon worden gemeten op 3 
vaste punten. De conclusie van TÜV Nederland? 
Missie geslaagd!
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Van certificering naar proeftuin 
Met een gecertificeerd en volwaardig 
product maakten we de stap naar profes-
sionele proeftuin naast de Technische 
Universiteit Delft, Floodproof Holland. 

Een terrein waar onder toeziend oog van Neerlands best aange-
schreven professoren en meest vooruitstrevende autoriteiten op 
het gebied van waterbestrijding, testen en demonstraties gegeven 
worden. In 2014 hielden we hier meer dan 75 demonstraties met de-
zelfde exemplaren SLAMdam© voor onder anderen ministers, ambas-
sadeurs, professoren, legereenheden, waterschappen uit:

Duitsland - Bosnië Herzegovina - Bulgarije - Egypte - Indonesië - 
Israel - Kenia - Macedonië - Rusland - Servië - USA - Bangladesh - Ca-
nada - Myanmar - Polen - Slovenië - Thailand -   Korea - Vietnam en 
nog vele anderen. De gemeenschappelijke deler van alle bezoekers 
was, de eeuwige strijd tegen het stijgende water. Succes bleef dan 
ook niet lang uit.  Inmiddels zijn we wereldwijd in onderhandeling / 
of hebben geleverd met/in: Nederland, Duitsland (3x), Vietnam, Bra-
zilië, Engeland, Frankrijk, Denemarken, USA, Indonesië, Zwitserland, 
Slovenië en Canada. 

EPDM, succes gegarandeerd
De SLAMdam© is gemaakt van EPDM. EPDM rubber is een synthe-
tisch rubber dat wordt verkregen door polymerisatie van Ethyleen, 
Propyleen en een Di Monomeer. Door het toevoegen van roet, zwavel 
en andere vulstoffen kan het mengsel vervolgens verwerkt worden. 
Hierdoor ontstaan de specifieke eigenschappen die behoren bij een 
elastomeer kunststof.  De levensduur van EPDM overtreft de stout-
ste verwachtingen. Uit onderzoek van gerenommeerde instituten is 

gebleken dat het materiaal keer op keer de normen DIN en ASTM, 
die ten grondslag liggen aan de productie van EPDM (dakbedekking) 
overtreffen. Men kan hierdoor stellen dat de levensduur van deze 
materialen ruim boven de 40 jaar ligt. 
Uit andere onafhankelijke onderzoeken door instituten, NIBE en 
Boom, blijkt dat EPDM dakbedekkingen tot het meest ecologisch 
verantwoord behoort.  Het NIBE, Nederlands Instituut voor Bouwbio-
logie en Ecologie, heeft eveneens diverse onderzoeken gedaan naar 
de invloeden van het materiaal op het milieu. Uit deze onderzoeken 
bleek dat EPDM tot het minst milieubelastend behoort en het ma-
teriaal lage milieukosten heeft. Daarnaast is EPDM eveneens recycle-

baar en combinatie met de lange levensduur het beste alternatief. 
Succes verzekerd!

EPDM eigenschappen
EPDM heeft een aantal materiaalspecifieke eigenschappen die voor 
een waterkering onontbeerlijk zijn. Zo kan het materiaal enorme 
temperatuurverschillen opvangen. Het is blijvend elastisch van -35 
graden Celsius tot maar liefst +120 graden Celsius.  Het is UV- en 
Ozon bestendig, bestand tegen chemische invloeden- en stoffen, 
zuren en logen. Kent het een enorme elasticiteit van 400% waardoor 
het vrijwel elke oneffenheid in de ondergrond kan opvangen. Tot 
slot is het materiaal resistent tegen micro-organismen en atmo-
sferische invloeden zoals zure regen.  Eigenschappen die een lange 
levensduur garanderen. EPDM is tevens dampdicht waardoor de 
SLAMdam© nimmer bijgevuld hoeft te worden tijdens gebruik van de 
tijdelijke waterkering.

De levensduur van EPDM 
overtreft de stoutste ver-
wachtingen

Thermal properties of EPDM
Property 
Coefficient of thermal expansion, linear
Maximum service temperature
Minimum service temperature
Glass transition temperature

Value
160 μm/m-k
150 °C
-50 °C
 54 ° C

Mechanical properties of EPDM
Property
Appearance
Hardness, Shore A
Tensile failure stress, ultimate
Elongation after fracture in %
Density

Value

40-90
25 Mpa
= 300%
Can be compounded 
from 0,90 to >2,00 g/
cm³
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Technologie
SLAMdam© toont al haar eenvoud aan de buitenzijde. Echter, de 
specifieke kenmerken bevinden zich buiten ons zicht. Een ‘tijdelijke’ 
waterkering dient tenminste één specifieke eigenschap te hebben, 
namelijk dat deze gedurende overlast of calamiteiten blijft liggen. 
SLAMdam© geeft u deze zekerheid en bevat een tweetal tubes die 
tegelijkertijd gevuld dienen te worden. Afgescheiden van elkaar 
ontstaan zo twee compartimenten, die gescheiden worden van 
elkaar door een speciaal ontwikkeld membraan. Bij tegendruk door 
water wordt het belaste compartiment ‘licht’ omhoog gestuwd, 
waarna het 2de compartiment zich ‘insluit’ en daarmee zorgt voor 
de gewenste tegendruk. Hiermee wordt het hetboom-effect tegen 
gegaan.  Hierdoor kan de SLAMdam© optimaal belast worden door 
een hoogwaterstand, en in tegenstelling tot andere systemen niet 
verschuiven tijdens gebruik. De flexibiliteit van het materiaal zorgt 
voor de mogelijkheid om het systeem op elke ondergrond in te 
zetten. Daar waar de huidige markt zich beperkt tot slecht 15 mm 
niveauverschil laat SLAMdam© zich niet beperken. Droge voeten 
houden luidt tenslotte toch het credo?

SLAMdam© vs zandzakken
SLAMdam© voortkomt overstromingen en bespaart veel tijd en geld. 
Dit laat zich eenvoudig bewijzen. De mens bestrijdt al eeuwen lang 
het stijgende water. De laatste jaren zijn het vaak door de mens 
zelf veroorzaakte factoren die het water tot nieuwe recordhoogten 
opstuwen. In Europa blijven we kwetsbare delta’s bebouwen zonder 
de eventuele gevolgen van stijgend water te overzien. Uit recente 
rapporten blijkt dat een groot deel van bestaande dijklichamen 
opgehoogd dienen te worden om aan de recent gestelde normen te 
voldoen. Het structureel ophogen van dijklichamen langs bestaande 
rivieren is een uiterst kostbare en ingrijpende zaak. Echter wanneer 

dit niet gebeurt, zijn de gevolgen bij wateroverlast niet meer te over-
zien. Recentelijk zagen we in 2014 nog wederom de bestrijding van 
dergelijke overstromingen met de inzet van zandzakken uitgebreid 
in het nieuws. Een oude en arbeidsintensieve wijze om het water te 
bestrijden, echter deze methode is bekend. Waarom dan niet direct 
een alternatief toepassen? 

1- 0 Factor tijd
Al jaren zijn er alternatieven op de markt aanwezig, echter nadelen 
van dergelijke systemen zijn het hoge eigen gewicht en starre mate-
riaal eigenschappen. De inzet van dergelijke systemen vergen veelal 
aanpassingen aan het bestaande landschap en zijn daarnaast tijdro-
vend en uiterst arbeidintensief. Aangezien wateroverlast zich steeds 
vaker lastig laat voorspellen en steeds sneller optreedt, vraagt de 
markt om een snel, adequaat en efficiënt alternatief.  SLAMdam© 
verslaat de zandzak in eerste instantie op basis van de factor tijd.

2-0 Factor waterdichtheid
Een tijdelijke waterkering bestaande uit zandzakken kan voldoen, 
mits goed geplaatst. Om een goede tijdelijke waterkering te instal-
leren is kennis noodzakelijk. Echter, de zandzak kan geen water-
dichte afsluiting garanderen, daar waar de SLAMdam© dit wel doet. 
SLAMdam© geeft een waterdichte afsluiting op vrijwel alle voorko-
mende ondergronden. Essentieel is deze vooraf zoveel mogelijk te 
ontdoen van losliggende en scherpen objecten. Vanwege het feit dat 
de SLAMdam© is vervaardigd uit flexibel materiaal en gevuld met 
aanwezig water, is de druk op een horizontale ondergrond overal 
gelijk. De spanning onder de constructie verloopt dus lineair. Een 
simpele gebruiksaanwijzing voldoet hier om de SLAMdam© te plaat-
sen. Opgeleid personeel is niet noodzakelijk. SLAMdam© overtreft 
elke systeem op basis van waterdichtheid. 

3-0 Factor Bereikbaarheid
In het verleden was een zandzak gevuld met 50 kg zand. In het 
huidige tijdperk wordt de zandzak gevuld met maximaal 20 tot 25 
kg in verband met arbeidsomstandigheden voor het personeel of 
vrijwilligers die een waterkering uit zandzakken bouwen. Aangezien 
de zandzak eveneens een voorradige noodmaatregel dient te zijn, 
betekent dit 2 x zoveel opslag. Daarnaast dient er zwaar materiaal 
aanwezig te zijn zoals shovels, zandvulmachines en zandauto’s 
die de zakken kunnen vullen tijdens calamiteiten. Veel personeel, 
vrijwilligers en inzet van het leger zijn een must. Zwaar materiaal 
is niet in staat op altijd daar te installeren waar u zou willen in 
tegenstelling tot het eenvoudig hanteerbare systeem SLAMdam©.  
SLAMdam© laat zich eenvoudig binnen of buiten opslaan en efficiënt 
inzetten op plaatsen waar de strijd tegen water het meest effectief 
gevoerd dient te worden.  SLAMdam© is relatief licht en eenvoudig 
door 2 personen te verplaatsen en te installeren.  SLAMdam© wint 
op basis van hanteerbaarheid en bereikbaarheid. Factor efficiency is 
doorslaggevend. 

4-0 Factor Afbouw waterkering
Na afloop van een overstroming of hoogwater dient de zandzak 
uiteraard ook opgeruimd te worden.  Dit kost net zoveel tijd als het 
installeren van de zandzak. Daarnaast kunnen zandzakken niet 
hergebruikt worden. Niet alleen vanwege de opslagkosten, echter 
ook vanwege de verontreiniging van het zand. Het is immers bloot-
gesteld aan verontreinigde stoffen.  SLAMdam© laat zich eenvoudig 
verwijderen. Een kwestie van de pomp in retourstand, systeem 
oprollen en afvoeren naar uw gewenste locatie. SLAMdam© wint hier 
wederom op factor tijd. 

SLAMdam© in landbouwsector
De SLAMdam© laat zich naast tijdelijke waterkering ook inzitten in 
de landbouwbranche voor inundatie. Inundatie is een methode om 
grondgebonden ziekten te bestrijden met water, zonder gebruik te 
maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze methode wordt 
steeds vaker toegepast, omdat enkele ziekten moeilijker chemisch 
te bestrijden worden. Het bestrijdt voorkomende ziekten, plagen en 
onkruiden effectief. Tot voor kort werden de reststroken nog deels 
met het chemische reinigingsmiddel Metam-Natrium (Monam) 
gedaan, echter deze methode is nu definitief voorbij.  

Steeds meer specialisten zijn ervan overtuigd dat inunderen func-
tioneert en zien de vele voordelen ten opzichte van reiniging met 
chemische middelen. Stengelaaltjes worden tot in het grondwater 
gedood en niet alleen in de bodemlaag tot een diepte van 35 cm. 
Een inundatieperiode bedraagt 12 weken. Een kortere periode van 
10 weken is echter risicovoller vanwege het feit dat de stengelaaltjes 
niet volledig bestreden zijn.  Per slot van rekening telt uitsluitend het 
beste eindresultaat. Een veel toegepaste methode voor inundatie 
zijn de opgetrokken dijken op een perceel met al aanwezige grond. 
Bij deze riskantere methode bent u in veel gevallen toch afhankelijk 
van derden en de toepassing van zwaar materieel. Aan het eind van 
een inundatieperiode wordt deze grond, welk u niet heeft kunnen 
bestrijden, verwerkt op het bestaande perceel. Hierdoor stijg de 
kans op herbesmetting aanzienlijk. Met SLAMdam© kunt u zelf een-
voudig uw percelen afbakenen en inunderen. Eveneens kunt u deze 
barrière kort op de buitenzijde van uw perceel plaatsen waardoor 
kans op herbesmetting minimaal is. 
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SLAMdam© in 
calamiteitensector
SLAMdam© laat zich echter op vele fronten inzetten 
naast de strijd tegen overstromingen. Wat dacht u 
van de opvang van ‘verontreinigd’ bluswater tijdens 
brandbestrijding? Om te voorkomen dat nabij gele-
gen terreinen of waterwegen besmet worden met dit 
materiaal is de SLAMdam© een goed middel om in te 
zetten bij calamiteiten. Een tijdelijk bassin is snel te 
realiseren en u voert zelf de regie over de afvoer van 
de opgevangen stoffen. SLAMdam© neemt vanwege 
de flexibiliteit van het materiaal elke gewenste vorm 
aan. Niet alleen auto- en treincoupuren laten zich nu 
eenvoudig beschermen tegen hoogwater. Ook het 
terrein rondom een wagon met chemische inhoud 
laat zich snel en effectief beschermen tegen lekken 
en besmetting van de omgeving. Dit scheelt calami-
teitenteams enorm veel opbouwtijd, waardoor ze zich 
kunnen concentreren op de ramp zelf. Waar u gaat, 
zijn wij. SLAMdam©.

SLAMdam© eenvoudig 
hanteerbaar
De SLAMdam© kan zonder meer 
eenvoudig worden geïnstalleerd. 
De stappen van de installatie zijn 
als volgt:

1. Uitrollen van de SLAMdam©

2. Vullen met water van de SLAMdam©

3. Afdichten van de vuldoppen van de SLAMdam©

De gebruikershandleiding maakt in 7 eenvoudige 
stappen duidelijk hoe de SLAMdam© wordt geïn-
stalleerd. Tevens wordt uitgelegd hoe deze wordt 
opgeruimd/opgeborgen. De SLAMdam© heeft diverse 
afmetingen, minimaal 3 meter en langer, een hoogte 
van 66 cm en een breedte van 1.32 meter. De water-
keringhoogte is 50 cm met een marge van 10%+

De SLAMdam© wordt uit de verpakking gehaald en 
uitgerold op de locatie, dit dient een vlakke stabiele 
ondergrond te zijn Dit dient een dragende onder-
grond te zijn die bestand is tegen het gewicht van 
SLAMdam©. Daarna wordt deze met water gevuld, 
door de aanwezige pomp, en vervolgens wordt de 
SLAMdam© afgesloten door de doppen op de inlaten 
te draaien.

SLAMdam© wordt opgerold in een tas aangeleverd. 
Controleer voorafgaand altijd de ondergrond en 
verwijder scherpe voorwerpen, zoals bijvoorbeeld 

stenen e.d., voordat de SLAMdam© wordt geïnstalleerd. Of gebruik de 
SLAMdam© beschermings ondergrond. Deze zijn aparte te bestellen.  
Scherpe delen kunnen de SLAMdam© beschadigen zodat deze niet 
meer kan worden gebruikt. 

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk plooien in het grondvlak 
van de SLAMdam© zitten, zodat de SLAMdam© zijn vorm optimaal 
kan aannemen wat leidt tot maximale stabiliteit en waterinhoud 
in de SLAMdam©. Als er wel plooien in de ondergrond zitten zal 
de SLAMdam© niet zijn optimale vorm kunnen aannemen op de 
ondergrond. Als dit gebeurd dan zal de waterlekkage groter zijn 
dan nodig en zal de SLAMdam© onvoldoende bescherming bieden; 
de effectieve werking van de SLAMdam©  komt dan in gevaar.  Vouw 
de SLAMdam© over zijn lengteas, na het uitrollen, en verwijder alle 
plooien in het grondvlak. Vouw deze daarna terug.

De bovenkant van de SLAMdam© is eenvoudig te herkennen, 
aangezien daar de vuldoppen zich bevinden (de onderkant heeft 
geen vuldoppen). De lasnaad die uitsteek zowel aan de bovenkant 
als onderkant is  exact de middellijn van de SLAMdam©. Als er een 
langere waterkering gebouwd moet worden, leg dan een volgende 
SLAMdam© in het verlengde van de eerste SLAMdam© 

Het is belangrijk dat de SLAMdam’s nauwkeurig in elkaars ver-
lengde worden gelegd, om zo de stabiliteit te garanderen. Lengte is 
te behalen door meerdere SLAMdam’s aaneen te schakelen. Er dient 
een overlap van 2 tot maximaal 4 cm te worden gemaakt, leg dus de 
ene SLAMdam© 2 cm over de andere SLAMdam©, dit t.b.v. een goede 
aansluiting en waterdichtheid. De SLAMdam© die als eerste wordt 
gevuld dient met een overlap van 2 cm op de volgende SLAMdam© 
te liggen. Mocht de SLAMdam© constructie niet volledig passen als 
afdichting dan kan deze worden teruggevouwen om een goede 
afdichting te maken.

Er kan ook een 90 graden hoek of een 45 graden hoek gecreëerd 
worden. Leg de ene SLAMdam© haaks op de andere SLAMdam© 
waarbij over minimaal 50% tot over de gehele lengte een overlap 
ontstaat, zie visuele toelichting. Andere hoeken zijn ook mogelijk, 
bv 60 graden. De SLAMdam© is nu uitgerold en kan gevuld worden 
met water, door een waterpomp. De 2 compartimenten van de 
SLAMdam© dienen tegelijkertijd gevuld te worden, dit om te voorko-
men dat de SLAMdam© in onbalans raakt. De vulopeningen hebben 
een diameter rond 110 mm, hierin moet een vulslang worden 
gebruikt van een maximale diameter van 100mm. Hierdoor kan er 
lucht weer uit de vulopeningen verdwijnen. Vul beide compartimen-
ten totdat het water uit de vulopeningen loopt. Het advies is om een 

waterpomp te gebruiken met een grote capaciteit (bv. 30, 50, of 60 
m3/uur), dit komt de opbouwsnelheid ten goede van de tijdelijke 
waterkering. De pompcapaciteit heeft effect op de opbouwsnelheid 
van de SLAMdam©. De SLAMdam© is gevuld als deze een hoogte heeft 
bereikt van 66cm

De SLAMdam© mag niet worden verplaatst tijdens gebruikt. Er 
mogen geen externe krachten, anders dan de overstroming zelf, op 
worden uitgeoefend. Er mogen geen voertuigen tegenaan rijden of 
tegenaan duwen, zoals bijvoorbeeld een auto/tractor om de positie 
te veranderen.

Er mogen geen scherpe voorwerpen worden gebruikt. Scherpe 
voorwerpen kunnen lijden tot beschadigingen aan de SLAMdam© 
waardoor deze kan gaan lekken of functioneel faalt waardoor de 
tijdelijke waterkeringen van SLAMdam‘s het begeeft. SLAMdam© is 
echter altijd te repareren. 

Ook tijdens de inzet van SLAMdam©.

De SLAMdam© mag alleen worden gebruikt in de volgende situaties, 
getest volgens PAS norm 1188-2:

 % De te keren waterhoogte bedraagt maximaal 50 cm.

 % De maximale stroming van het water parallel aan de SLAMdam© 
bedraagt 1 meter per seconde waarbij de maximale waterhoog-
te 41.6 cm bedraagt

 % De golfslag heeft een maximale hoogte van 0.1 meter en de te 
keren waterhoogte is 40 cm.

Na gebruik kan de SLAMdam© weer worden leeggepompt en worden 
opgerold. Zorg ervoor dat er zoveel  mogelijk water uit de SLAMdam© 
wordt verwijderd, door deze goed op te rollen. E.e.a. wordt weer 
netjes opgeborgen in de SLAMdam© drager.
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Demonstraties
Afnemers van SLAMdam© kunnen te allen tijde een beroep doen op een gedegen uitleg / scholing en/of demonstraties.

Rekenmodel SLAMdam© versus Zandzakken
 % Houdbaarheid gevulde zandzakken 3 jaar

 % Houdbaarheid SLAMdam© minimaal 40 jaar

 % 1000 m¹ hoogwater kering

 % 50 cm. waterkering kerende hoogte

 % periode 40 jaar

 % 1 keer per 5 jaar hoog water 

 % Bezetting 6 betaalde personen + 14 vrijwilligers tijdens installatie zandzakken. (100 meter in 20 uur)

 % Bezetting 2 betaalde personen voor SLAMdam© (100 meter per uur) 

Frequentie

1,00
8,00
8,00
8,00
8,00

40 jaar

 

Frequentie

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Totaal

€ 245.000,00
€ 6.000,00 
€ 9.600,00 

€ 14.400,00 
€ 6.000,00 

€ 24.000,00 

€ 305.000,00 
€ 7,63

Totaal

€ 480.000,00 
€ 52.000,00 

€  62.800,00 
€ 62.800,00 
€ 52.000,00 

  
€ 709.600,00 

€ 17,74

1000 m.

€ 245.000,00
€ 750,00

€ 1.200,00
€ 1.800,00 

€ 750,00

1000 m.

€ 60.000,00
€ 6.500,00
€ 7.850,00
€ 7.850,00

€ 6.500,00,

1 m.

€ 245,00
€ 0,75
€ 1,20
€ 1,80 
€ 0,75

1 m.

€ 60,00
€ 6,50
€ 7,85
€  7,85
€ 6,50

Optie SLAMdam©

Aanschaf per m. excl. btw.
Aanvoer per m. 12 m¹

Plaatsen per m¹
Opruimen per m¹

Afvoer per m. 12 m¹ 
Opslag 12 m²

Totaal kosten in 40 jaar
Kosten per m¹ per jaar 

Optie Zandzakkendijk

Aanschaf per m¹ excl. Btw.
Aanvoer per m¹
Plaatsen per m¹ 

Opruimen per m¹ 
Afvoer per m. 12 m¹

 
Totaal kosten in 40 jaar
Kosten per m¹ per jaar
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