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Beschrijving keermiddel Antiflood barrier system
Generieke groep: Panei Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

Antiflood barrier system

Antiflood
Pondwood Farm, Pondwood Lane, White Waltham, Berkshire SL6 3SS
Tel: +44 (0)118 9345299
E-mail: info@antiflood.com
http://www.antiflood.com
Mick Holdaway en Nigel Streeter

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
Het Antiflood barriere systeem bestaat uit een serie van panelen welke, mits opgericht, bescherming kunnen
geven tegen water tot een diepte van 0,7 m. De panelen zijn gemaakt van 4mm dik polytheen (hoog
moleculair gewicht). De panelen worden in een sponning gezet welke bevestigd wordt in beton. Voor extra
stevigheid kunnen hoeksteunen worden toegepast. Hoekpanelen en hoeksponningen zijn beschikbaar zodat
een een gebied volledig kan worden afgesloten. De panelen zijn stevig en licht van gewicht.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

1,2 m per paneel.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,7 m (een nieuw model voor hoogtes tot 1,0 m is in ontwikkeling)
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Ontwerp op maat van de hoekpanelen en sponningen welke hoeken van 90 graden kunnen maken.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Een
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Een
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

0,73 m (inclusief additionele hoeksteunen).

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Volgens Antiflood kan het systeem niet falen, alhoeweloverstroming en overslag kan optreden
tijdens extreem hoog water.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
0,7 m.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het optreden van kwel is afhankelijk van het bodemtype. Echter, indien het systeem correct wordt
geïnstalleerd zou lekkage niet mogen optreden. Indien kweloptreedt, zal in het landwaartse deel
gepompt moeten worden.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen



Geen gegevens beschikbaar. Geen enkel systeem heeft tot nu toe gefaald. Hierdoor kan Antiflood
niet aangeven hoe het systeem zich gedraagt na schade.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Volgens Antiflood kan de hoogte tijdens het gebruik aangepast worden maar er is niet aangegeven
hoe dit gedaan kan worden.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het systeem is robuust en zou puin en waterdruk goed moeten kunnen verdragen. Antiflood heeft
geen informatie doorgegeven over het herstel van schade tijdens gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Een persoon kan het systeem opzetten in 5 uur. Dit is echter exclusief de benodigde tijd voor het
prepareren van de sponningen.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig. De panelen zijn licht van gewicht.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Volgens Antiflood is het opzetten van het systeem zeer gebruiksvriendelijk. De enige fout die kan
optreden is dat de waterdichte afsluitingen niet goed zitten.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan buiten opgeslagen worden zonder afgedekt te worden. Per paneel is een ruimte
van 1,2 m x 0,77 m x 0,5 m nodig. Het transport van de panelen is gemakkelijk. Hiervoor is een
kleine vrachtwagen geschikt (afhankelijk van het aantal benodigde panelen).

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem kan geplaatst worden op verschillende terreinen, alhoewel de sponning wel in een
betonnen fundering geplaatst dient te worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het enig onderdeel dat na gebruik achterblijft is de fundering en sponning. Deze kunnen tot
maaiveld niveau teruggebracht worden en vervolgens afgedekt worden.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens Antiflood is het systeem geschikt voor allerlei situaties. Echter, vanwege het ontwerp zal
dit systeem het meest geschikt zijn voor ondiepe overstromingen waarbij het af te sluiten gebied
klein is.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem is extreem duurzaam aangezien het is gemaakt van polyetheen, een materiaal dat
niet verslechtert met de tijd. Het systeem kan hergebruikt worden en is gemakkelijk schoon te
maken na gebruik. De afdichtingsstukken moeten af en toe vervangen worden. Als dit niet gebeurt
zal de barrière echter niet bezwijken.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
€18.000,-

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Als de sponning is geïnstalleerd is vervolgens slechts 1 persoon nodig.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskosten
Geen, er zijn geen trainings- en plaatsingskosten.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem is voornamelijk ontworpen voor kleinschalig huishoudelijk gebruik. De panelen zijn
daarom goed afgewerkt. De sponning ligt verzonken en is daardoor vrijwel niet zichtbaar. De
panelen zijn te leveren in verschillende kleurstellingen.

7.2 Test informatie
Test resultaten zijn beschikbaar maar niet aangeleverd door Antiflood.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Er is geen informatie geleverd over de prestaties tijdens gebruik.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem heeft zover bekend geen invloed op het milieu.

7.5 Additioneel commentaar
Het barrière systeem is een van de vele producten van Antiflood. Het bedrijf kan ook verschillende
afdekkingen voor pijpen en luchtstenen en pompen leveren.



Beschrijving keermiddel BAUER-IBS flood protection system
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naamen gegevens fabrikant

BAUER-IBS flood protection system

Bauer Inner City Limited (UK supplier)
Bauer House, Woodrow Way, FairhilIs Industrial Estate, Irlam, Manchester M44 6ZQ
Tel: +44 (0)161 777 4400
E-mail: Oemflood@bauerfoundations.co.uk
http://www.demflood .co.uk
Graham Harwood

IBS-Zentrale
Gemeindewald 4, 0-86672 Thierhaupten, Germany
Tel: +49 (0)827 181760
E-mail: IBS@technik.de
http://www.hochwasserschutz.de
Volker Weingartner

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De BAUER-IBS waterkering bestaat uit lichtgewicht aluminium profielen (inclusief steunpalen en balken).
Het systeem kan snelopgezet worden in het geval van een mogelijke overstroming en vervolgens weer
gemakkelijk opgeruimd en opgeslagen worden. Tijdens het opzetten worden de steunpalen bevestigd in
ankerplaten welke vastzitten in een permanente grondbalk. Het systeem heeft een samendrukbare basis
(afsluiting bij de grond) waardoor een bodemrail niet nodig is.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Variabel, afhankelijk van de wensen. Vaak zijn de delen ongeveer 1,0 - 3,5 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Variabel met een maximum van 5,0 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Hoekpalen kunnen speciaalontworpen worden met de gewenste hoek. Hierdoor is het mogelijk om
bochten en bogen te vormen.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Afhankelijk van de hoogte. Elke balk (deel) is 150 mm hoog.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
Variabel, afhankelijk van de aanwezigheid van rugsteunbalken. De steunbalken hebben een
breedte van 300 mm. In het geval van rugsteunbalken kunnen grotere steunbalken (lengte tot 1,3
m) gebruikt worden. Rugsteunbalken zijn alleen nodig voor systemen met een hoogte van meer
dan 1,6 m.



4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Het systeem wordt al vele jaren gebruikt in Duitsland en andere Europese landen. Er zijn geen
berichten bekend dat het systeem ooit heeft gefaald. Overstroming kan optreden bij waterhoogtes
groter dan de ontwerphoogte.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
5;Óm.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het BAUER-IBS systeem beschermd tot de ontwerphoogte tegen water toetreding zo gauw het
systeem is opgezet. Het systeem kan tijdens het gebruik worden verhoogd zonder dat er kans is op
kwel. BAUER-IBS raadt wel aan om een geotechnisch onderzoek naar de ondergrond uit te
voeren. Als hieruit blijkt dat kwel gemakkelijk kan optreden zou het beter zijn om een dunne wand
in de grond aan te brengen waarop vervolgens het systeem geplaatst kan worden.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
De rubberen afdichtingsstrippen zijn expres klein van volume gehouden waardoor een eventueel
lek niet zou mogen leiden tot progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Het is mogelijk om de waterkering tijdens het gebruik te verhogen met een minimum van 4-5 delen.
De klem welke de bovenste balk op zijn plaats houdt kan weggehaald worden waarna een aantal
extra delen toegevoegd kunnen worden. Dit is mogelijk vanwege de hydrostatische druk die
uitgeoefend wordt op het onderste deel van de waterkering en er voor zorgt dat de
afdichtingsstrippen en de verschillende delen stevig op elkaar gedrukt blijven.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De aluminium palen zijn sterk en raken niet snel beschadigd. Het systeem heeft een
ontwerpweerstand van 20 KN/m2. De afdichtingsstrippen zijn klein waardoor de kans op
beschadiging minimaal is. Het systeem kan gerepareerd worden tijdens het gebruik maar vaak is
dit niet nodig en kan het systeem in een later stadium gerepareerd worden. Lichte schade
vermindert de veiligheid van het systeem niet.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

BAUER-IBS heeft geen tijd doorgegeven voor de gevraagde lengte en hoogte. Een bedrijfsvideo
laat zien dat een barriere van 65 m lang met een hoogte van meer dan 2,5 m in 3,5 uur opgezet
kan worden.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Waterkeringen met een hoogte tot 1,5 m kunnen handmatig opgezet worden. Voor grotere hoogten
zijn hijsmachines nodig. Voordat het systeem opgezet kan worden moet allereerst een fundering en
een grondbalk aangelegd worden. Voor het transport van het materiaal is een vorkheftruck nodig
samen met een kleine vrachtwagen.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Vanwege het kleine aantal symmetrische onderdelen in het systeem is de kans op een verkeerde
installatie gering. Op elke grondbalk kan een bodemafdichtingsstrip geplaatst worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan worden opgeslagen op speciale pallets waarop de steunpalen en balken
gemakkelijk geplaatst kunnen worden. Speciale separators zorgen ervoor dat de verschillende
onderdelen niet in contact met elkaar kunnen komen. Hierdoor wordt onnodige druk op het rubber
en eventuele contact corrosie tegengegaan. Het materieel dient afgedekt opgeslagen te worden in
een schuur o.i.d. De benodigde transportfaciliteiten zijn afhankelijk van de benodigde hoeveelheid
onderdelen. Vorkheftrucks of andere hijs/lift apparaten zijn nodig voor het in- en uitladen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens BAUER-IBS kan het systeem op de meeste terreinen geplaatst worden. Belangrijk hierbij
is dat de bodem geschikt is voor het plaatsen van de fundering en dat de locatie bereikbaar is met
de vervoersmiddelen. Veranderingen in bodemhoogte en helling zouden geen probleem moeten
zijn.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Minimaal gevoelig voor schade. De afdichtingsstrippen zijn zo ontworpen dat de kans op schade
gering is. Voor de permanente onderdelen zijn beschermingsomslagen beschikbaar. De
ankerplaten zijn vastgezet met bouten.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Het BAUER-IBS systeem is geschikt voor alle locaties behalve bij kleine openingen zoals pijpen en
stenen met een open structuur.



6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Indien de aluminium profielen goed onderhouden en opgeslagen worden zou de kwaliteit niet
moeten verslechteren met de tijd. Het systeem kan gemakkelijk worden schoongemaakt met
stoom- en hogedrukapparaten, echter zonder schoonmaakmiddelen. Het systeem kan gemakkelijk
opnieuw worden gebruikt. De onderdelen worden in speciale pallets opgeslagen waarbij
separatoren contact tussen de verschillende onderdelen tegengaan. Hierdoor vindt voldoende
luchtcirculatie plaats en zullen de onderdelen snel kunnen opdrogen.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Er is geen algemeen kostenplaatje te leveren. Voor de hier opgegeven hoogte en lengte moet
echter gedacht worden aan een bedrag van ongeveer €1000,- tot €1150,- per vierkante meter voor
de demonteerbare delen. Dit is zonder de kosten voor de grondbalk. De totale kosten liggen
ongeveer rond de €100.000 -115.000.

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Het aantal benodigde mensen is afhankelijk van de grootte van de waterkering en de beschikbare
tijd.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
De kosten van training en installatie zijn meegenomen in de algemene kosten. Het is mogelijk om
supervisie te krijgen bij de eerste en mogelijk de tweede keer dat het systeem wordt opgezet.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem bestaat uit symmetrische netjes afgewerkte onderdelen.
7.2 Test informatie

BAUER-IBS heeft eigen testfaciliteiten. Het materiaal is onderworpen aan ijs- en crashtests.
7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand

Het BAUER-IBS systeem wordt el gedurende meer dan 10 jaar gebruikt in Duitsland en andere
Europese tanden langs o.a. de Rijn en de Moesel. Gedurende deze periode heeft het systeem niet
gefaald. Er is een video beschikbaar waarin het gedrag tijdens een overstroming bekeken kan
worden.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem heeft zover bekend geen invloed op het milieu. Het aluminium is voor tenminste 75%
gemaakt uit gerecycled aluminium.

7.5 Additioneel commentaar
Het BAUER-IBS systeem is volledig gepatenteerd.



Beschrijving keermiddel BL/HAP-SB floodwater barrier
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

BL/HAP-SB floodwater barrier

Blobel Umwelttechnik GmbH
Fridberger Strasse 4, 0-86453 Dasing, Germany
Tel: +49 (0)82 0596070
E-mail: vertrieb@blobeLde of info@blobeLde
http://www.blobeLde
Rudolf Regensburger

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De floodwater barrier bestaat uit twee of meer holle, versterkte alumnium staanders met een extra
versterking bij de bodem. Aan de onderkant bevindt zich een samendrukbare en vervormbare
afdichtingsstrip. De overige onderdelen van de waterkering worden geleverd met een afdichtingsstrip van
polyurethaan. De verschillende delen worden stevig aan elkaar gekoppeld en vervolgens gemonteerd in
twee U-profielen of dubbele U-profielen. De onderdelen worden stevig tegen het bodemprofiel en zijprofiel
aangeklemd met behulp van drukschroeven of Tommy schroeven. De aluminium onderdelen hebben een
glanzende metalen finish. De stalen onderdelen zijn gegalvaniseerd. Verf of poeder afwerkingen zijn
mogelijk op verzoek.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

De onderdelen worden per project gemaakt en aangeleverd op de gewenste lengte. Aanbevolen
lengte voor een systeem met een totale lengte van 100 m en een hoogte van 1 m is 2,5 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet. Afhankelijk van het ontwerp.

3.3 Hoogte range
Aangezien het systeem uit op elkaar gestapelde delen bestaat is de hoogte variabel en afhankelijk
van de individuele situatie.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Geen informatie is aangeleverd met betrekking tot de mogelijkheid tot het vormen van bochten en
bogen. Aangezien het systeem bestaat uit rechte compartimenten kan het alleen van richting
veranderen met behulp van verbindingsstukken met een hoek.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Vier (gebaseerd op een systeem van 100 m lang en 1 m hoog)

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Geen (gebaseerd op een systeem van 100 m lang en 1 m hoog)

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
0,3 m (breedte van de bodemplaat)

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke (aalmechanismen

Er is geen informatie aangeleverd over faalmechanismen. Aangezien het systeem hoort bij de
panel barriers zou het niet mogen gaan glijden, rollen of omslaan. Er kan mogelijk wat kwel



optreden. De staanders kunnen tijdens het gebruik verhoogd worden waardoor overstroming tegen
kan worden gegaan. De draagkracht is afhankelijk van het ontwerp van de fundering.

4.2 ~Aaxima!eontwerp waterhoogte
Afhankelijk van de individuele wensen.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Vanwege de verschillen in ondergrond is het moeilijk om precieze informatie betreffende kwel te
geven. Testresultaten laten het volgende zien:
Kwel in 2 uur = 0,11 liter/m
Kwel in 2 - 24 uur = 0,51 liter/m
Kwel in 1- 14 dagen = 0,51 IIter/m
Volgens Blobel blijft de hoeveelheid kwelonder de richtlijnen van de LGS-Baumusterpruefung. De
hoeveelheid kwel zal niet groter zijn dan 1 liter/m/dag.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Er zijn geen testresultaten beschikbaar maar het systeem wordt geacht niet gevoelig te zijn voor
progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Dit is niet mogelijk bij het standaard systeem. Het systeem kan echter welontworpen worden op
een manier waarbij verhoging wel mogelijk is.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Vanwege het gebruikte materiaal is het systeem zeer duurzaam. Er is geen informatie beschikbaar
over de mogelijkheid tot het uitvoeren van reparaties tijdens het gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Het opzetten van een waterkering met een lengte van 330 meter en een hoogte van 1 m tijdens
ruwe omstandigheden kan plaatsvinden in 4 uur. Hierbij zijn zes mensen en een vorkheftruck
nodig.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig. Er is echter wel extra materieel nodig voor het transport naar de locatie.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het opzetten van elk deel gebeurt op dezelfde rnanier. Hierdoor zijn de verschillende delen
onderling uitwisselbaar. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van delen met een zelfde
lengte. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot incorrecte installatie verkleind.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
De opslaglocatie dient bereikbaar te zijn met vorkheftrucks en vrachtwagens. Blobel geeft als
aanbeveling om het systeem op roosters op pallets op te slaan. De locatie waar de waterkering
wordt opgebouwd dient ook bereikbaar te zijn met vorkheftrucks en vrachtwagens.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem is geschikt voor plaatsing op harde, vlakke ondergronden zoals muurtjes of beton.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De afsluitstrips kunnen beschadigd raken indien ze niet veilig worden opgeborgen. De
drukschroeven of Tommy schroeven kunnen door vandalen verwijderd worden.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens Blobel kan het systeem op elke locatie gebruikt worden, behalve in gebieden waar veel
golven optreden. Het Blobel systeem is bestand tegen 'normale' golven langs oevers en rivieren.
Het systeem is uitermate geschikt voor het afschermen van gaten in officiële verdedigingswerken.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem is herbruikbaar en kan gemakkelijk worden schoongemaakt met water. Het systeem
kan het beste twee keer per jaar onderhouden worden. De mate van onderhoud is echter in grote
mate afhankelijk van de mate van gebruik. Het is essentieel om het materiaal goed op te slaan, de
beweegbare delen goed in te vetten en om de drukschroeven en verbindingsstukken regelmatig te
checken.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Materiaal kosten voor alle onderdelen = €50.000 (exclusief BTW maar inclusief bezorgkosten tot de
grens en verpakking). Opbouwkosten = €5000

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Blobel adviseert om tenminste twee personen beschikbaar te hebben voor de installatie. Een
systeem van 100 m lang x 1 m hoog kan opgezet worden door twee personen inclusief
vorkheftruck.

6.4 Additionele instelleite- en verwijderingskosten



De kosten zijn exclusief trainings- en verwijderingskosten.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

7.2 Test informatie
Er zijn veel testen uitgevoerd. Informatie hierover is op het moment echter niet beschikbaar.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem presteert goed. Er kan enige kweloptreden.

7.4 Milieu aspecten
Er is geen informatie beschikbaar over de milieu effecten. Het systeem is stevig en goed afgewerkt.

7.5 Additioneel commentaar
Dit systeem is een van de vele systemen die Siobellevert. De meeste systemen zijn gebaseerd op
hetzelfde idee. Slobel kan ook toegangspoorten en afdekkingen voor afvoersystemen verzorgen.



Beschrijving keermiddel Flood Guard en Flood Dam K
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

Flood Guard en Flood Dam K

Flood Control Limited
Torrington House, New Bridge, Gunnislake, Cornwall PL 18 9LH
Tel: 01822 832385
E-mail: John.scoot@Floodcontrol.co.uk or sales@floodcontrol.co.uk
http://www.floodcontrol.co.uk
John Scoot

Flood Guard and Flood Dam K (high water dyke system ESH/K

RS Stepanek OHG (supplier)
Limburger Strasse, 780-65555 Limburg, Offheim, Germany
Tel: (+49) 643 195820
E-mail: vertrieb@RS-Stepanek.de
http://www.rs-stepanek.de

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

Flood Control Limited levert een range aan panel barriers met variërende lengte. De meest relevante
systemen zijn de Flood Guard (foto links) en de Flood Dam K (foto midden en rechts). Beide systemen
bestaan uit aluminium delen welke geplaatst worden op gegalvaniseerd stalen staanders. De systemen zijn
geschikt voor zware overstromings situaties. Ze kunnen worden opgesteld als op zichzelf staande systemen
Illet hoogtes tot 3 m voor de Flood Guard en hoogtes tot meer dan 5 m voor de Flood Dam K. De systemen
kunnen op betonnen verdedigingswerken geplaatst worden en ze kunnen gebruikt worden om de hoogte
van bestaande verdedigingswerken te verhogen. Voor het waterdicht maken van de ruimte tussen de
panelen wordt ethyleen-propyleen diene monomeer (EPDM) rubber gebruikt. Een klemsysteem boven aan
de panelen geeft extra druk en zorgt voor een goede afsluiting tussen de panelen.

3. Beschikbare maten en dimensies

3.1 Lengte per deel
De lengte van de delen is variabel maar niet groter dan 6,5 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet.

3.3 Hoogte range
Variabel, afhankelijk van de gewenste mate van verdediging. De maximaal beschikbare hoogte is
3,0 m voor de Flood Guard en 5,0 m voor de Flood Dam K. De hoogte van de individuele delen is
0,2 m voor de Flood Guard en 0,3 m voor de Flood Dam K.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Alle hoeken, bochten en bogen zijn mogelijk.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)



Afhankelijk van de hoogte van de barrière.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Flood Guard: barriere 57 mm en bodemframe 120 mm.
Flood Dam K: barriere 100 mm en bodemframe 160 mm.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

In extreme gevallen kan overstroming, overslag of het falen van de fundering leiden tot falen van
het systeem.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
3,0 m voor de Flood Guard en 5,0 m voor de Flood Dam K.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Beide systemen zijn waterdicht vanaf het funderingsniveau. Het wegpompen van water aan de
landzijde is hierdoor niet nodig.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Het systeem is niet gevoelig voor progressief falen en kan eventueel gerepareerd worden tijdens
gebruik.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
De systemen kunnen tijdens het gebruik verhoogd worden in stappen van 600 mm door het gebruik
van bevestiginsmechanismen. De extra druk die ontstaat door het plaatsen van het
bevestigingssysteem is niet tijdens het plaatsen zelf al beschikbaar maar wordt gecompenseerd
door het gewicht van het water op de onderste delen.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het systeem is robuust en kan gerepareerd worden tijdens het gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Voor het installeren van Flood Guard is 1 persoon twee uur bezig of 4 personen 30 minuten. Het
installeren van de Flood Dam K gaat iets sneller omdat de panelen iets groter zijn.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig, alhoewel de grondplaten eerder geplaatst dienen te worden.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Alle onderdelen zijn uitwisselbaar waardoor de mogelijkheid tot het incorrect installeren tot een
minimum wordt beperkt.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Ophangbare opslagrekken worden meegeleverd. Omdat het systeem uit modules bestaat kan het
gemakkelijk getransporteerd worden met kleine vrachtwagens, afhankelijk van het aantal
benodigde delen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem heeft een vlakke harde ondergrond nodig zodat een waterdichte verbinding tussen
bodem en systeem gecreëerd kan worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het systeem moet op een veilige locatie opgeborgen worden. Alle onderdelen zijn echter stevig en
duurzaam geproduceerd. De verbindingsstukken worden afgedekt om schade te voorkomen.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
De systemen kunnen in principe overal gebruikt worden maar zijn te groot voor huishoudelijk
gebruik.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem kan goed hergebruikt worden and the hoofdonderdelen behoeven geen continu
onderhoud. Beschadigde afsluitingen kunnen vervangen worden. De keuze van het gebruikte
materiaal heeft tot gevolg dat er geen aantasting/beschadiging optreedt binnen een tijdspan van 10
- 15 jaar. Het systeem is gemakkelijk schoon te maken met een hogedrukslang of een standaard
waterslang.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Kosten zijn niet opgegeven.

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Minimaal 1 persoon.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
Er zijn geen additionele kosten behalve trainingskosten.



7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

A!!e componenten, behalve de grondplaten, kunnen gemakkelijk verwijderd worden, Hierdoor is de
visuele impact minimaal. De materialen hebben een hoogwaardige afwerking.

7.2 Test informatie
Geen testresultaten beschikbaar.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem is door de Conwy County Council Structures Group gebruikt. Eventueel andere
referenties zijn opvraagbaar.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem heeft zover bekend geen invloed op het milieu.

7.5 Additioneel commentaar
Waterdichte poorten kunnen eventueel toegevoegd worden aan het systeem waardoor bepaalde
plaatsen tot een bepaalde kritische waterstand nog bereikbaar zijn. De Flood Guard en Flood Dam
K zijn twee van de vele beschikbare systemen van Flood Control Limited en RS Stepanek. Andere
ontwerpen zijn o.a. geschikt voor huishoudelijk gebruik of voor bedrijven. Ook zijn poorten en luiken
beschikbaar.



Beschrijving keermiddellntovalve Stoplog removable flood barrier
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

Intovalve 'Stoplog'removable flood barrier

Intovalve Limited
Unit 5 Sapcote Business Centre, Small Heath Highway, Small Heath, Birmingham B10 OHR
Tel: 0121 7114911
E-mail: paul.h@intovalve.co.uk
http://www .1ntovaIve.co.uk
Paul Higginson

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
Het Intovalve systeem bestaat uit stalen of aluminium staanders met plastic, hardhouten, aluminium of
stalen platen. Het systeem heeft funderingsplaten welke verboren zijn in afsluitbare gaten in de weg. De
staanders worden op de funderingsplaten geplaatst. Tussen de staanders kunnen planken van verschillende
materialen aangebracht worden. Deze delen hebben een gemiddelde lengte van 2 meter.

3. Beschikbare maten en dimensies
3. 1 Lengte per deel

Alle geïnstalleerde delen worden aangepast aan de specifieke locaties. Hierdoor wordt de lengte
bepaald door de behoefte. De gemiddelde lengte voor de delen is 2,0 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet. Dit hangt af van de vereiste mate van veiligheid

3.3 Maximale hoogte
Geen maximale hoogte is opgegeven. De gebruikte hoogte is afhankelijk van de locatie

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Door het gebruik van staanders met hoeken kan het systeem allerlei hoeken en bogen aan.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Twee - waar de delen aan de staanders worden verbonden.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Dit hangt af van de lengte van de delen en de gewenste hoogte van de barrière.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
Breedte op straatniveau hangt af van de totale hoogte aangezien de hoogte van de barriere
bepaalt welke hoeksteunen gebruikt dienen te worden.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Alleen overstroming, overslag en kwel kan zorgen voor falen van het systeem.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

Afhankelijk van de locatie en site specifieke eisen.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Er kan wat kweloptreden. Intovalve zegt echter dat dit aangepast kan worden aan de voor
specifieke projecten of locaties opgegeven ontwerprandvoorwaarden.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Voor dit systeem wordt progressief falen niet gezien als faalmechanisme. Als een deel zou falen
zorgen de staanders ervoor dat de andere delen niet falen.



4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Ja, door het plaatsen van extra delen.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het systeem is duurzaam en verslechterd niet met de tijd ..

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Hangt af van het aantal beschikbare mensen en de installatiemethode.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig en fabrieksmatig. Vooraf is het nodig om de funderingsplaten the plaatsen.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie

Volgens Intovalve is het vanwege de gemakkelijke installatieprocedure bijna onmogelijk om het
systeem incorrect te installeren.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
De Stoplags moeten verticaalopgeslagen worden. De staanders/frames dienen plat neergelegd te
worden waarbij de koppelingen beschermd moeten worden tegen vuil.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem is het meest geschikt voor plaatsing op een vlakke harde ondergrond. Het systeem
kan echter op elke ondergrond geplaatst worden indien een passtuk is geplaatst op de fundering.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Volgens Intovalve is het systeem niet gevoelig voor vandalisme. De staanders en stoplags (delen)
moeten op een veilige locatie opgeborgen worden.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens Intovalve kan het systeem op elke locatie gebruikt worden.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Intovalve adviseert om de onderdelen van hot systeem regelmatig the checken. De frequentie
hiervan is afhankolijl( van de veiligheidseisen. Hljoknboln e.d. dienen jaarlijko geoontroloerd to
worden door een onafhankelijke organisatie waarbij de vereiste certificaten behaald kunnen
worden. Na het verwijderen van de barriere dienen de onderdelen schoongemaakt te worden. Het
systeem is duurzaam maar goed onderhoud kan de levensduur extra verlengen.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Schattingen:
Stalen gegalvaniseerd frame met staanders = €100.000
Houten delen = €60.000
Aluminium delen = €90.000
Roestvrij stalen delen = €105.000

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Aangezien een aantalonderdelen zeer zwaar zijn is het nodig om een installatie team te hebben in
combinatie met hijs- en sjouwwerktuigen.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
De kosten zijn exclusief trainingskosten en installatiekosten.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Er is geen informatie geleverd over de esthetische aspecten. Het systeem ziet er echter prima uit.
7.2 Test informatie

Intovalve is een erkend bedrijf voor waterkeringen en kan laten zien dat het systeem goed
presteert.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Geen informatie.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem zorgt niet voor vervuiling. Het behandelen van de houten delen is wellicht nodig.

7.5 Additioneel commentaar
Geen.



Beschrijving keermiddellnvisible Flood Control Wall
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

Invisible Flood Control Wall™ (IFCW)

Flood Control America (FCA)
29 Goodmans Hili Road, Sudbury, MA 01776 USA
Tel: (+1) 9784408902
E-mail: fryklund@ultranet.com
http://www.floodcontrolam.com

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Invisible Flood Control Wall™ bestaat uit helle, aluminium planken welke op elkaar geplaatst kunnen
worden totdat de gewenste beschermingshoogte is bereikt. Op straatniveau bevindt zich een fundering
waarop de barrière geplaatst kan worden zodat een stevige constructie ontstaat. Op het moment dat de
waterkering niet meer nodig is kunnen de planken verwijderd en opgeslagen worden.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

6,0 m lang en 0,2 m hoog
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet
3.3 Maximale hoogte

Wordt geïnstalleerd in stukken van 0,2 m. Huidige maximale hoogte 5 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Op maat gemaakte staanders kunnen allerlei hoeken en bogen aan.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Afhankelijk van de gewenste hoogte. Delen worden per 0,2 m op elkaar gezet.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Delen zijn slechts 0,10 m breed bij de basis. De breedte van de staanders is groter maar niet exact
bekend. Als de hoogte van de kering meer is dan 2,4 m is meer ruimte nodig omdat hoeksteunen
benodigd zijn.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Volgens FCA kan alleen over- stroming/slag zorgen voor falen. De draagkracht kan tekort komen
als de fundering niet goed genoeg is.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
5,0 m - dit kan eventueel nog verhoogd worden als het draagframe aangepast wordt.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Volgens FCA treedt er geen kwelop.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen



Het systeem zou niet gevoelig mogen zijn voor progressief falen.
4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik

Ja, in delen van 0,2 m.
4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik

Het systeem is sterk en duurzaam en daardoor bestand tegen beschadigingen. Er is geen
informatie over reparaties tijdens gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Volgens FCA duurt het installeren ongeveer 1 uur.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig. Voor de hogere delen is eventueel extra gereedschap nodig.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie

FCA heeft een handleiding geschreven waarin alle benodigde informatie is opgenomen. In principe
is het systeem ontworpen om gemakkelijk geïnstalleerd te worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan volledig opgestapeld worden, is licht van gewicht en kan met de hand
getransporteerd worden. Voor het transport richting de site is een (kleine) vrachtwagen nodig.
Opslag capaciteit is afhankelijk van de individuele lengte en kwantiteit.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem kan zich aanpassen aan bijna elk terrein. Er is echter wel een fundering nodig.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het systeem dient opgeslagen te worden op een veilige locatie zodat de delen en bevestigingen in
goede conditie blijven

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens FCA is het systeem zeer geschikt als eerste barriere langs de rivier, langs gebouwen of
transportwegen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Er zijn geen onderhoudseisen behalve het schoonmaken van het materieel. Dit kan gebeuren met
een hogedrukslang.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
€21.000

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Een minimum van 2 personen is nodig voor het opzetten van een waterkering met een hoogte van
maximaal 2 meter. Een hogere waterkering vereist meer mensen of meer tiJd.

6.1 Atidltionele instsuetie- en verwijderingskasten
De kosten zijn exclusief trainingskosten. De FCA levert een optuig- en onderhoudshandleiding.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Ziet er netjes en goed uit, is esthetisch verantwoord.
7.2 Test informatie

De FCA heeft testen uitgevoerd welke zijn geanalyseerd en geaccepteerd door het US Army
Corps of Engineers. FCA heeft een test set-up (hoogte tot 4,2 m) welke een zware test krijgt
opgelegd onder een noordelijk klimaat. Hiermee kunnen vragen m.b.t. bevriezing van het systeem
en de prestaties in koude klimaten beantwoord worden. De test opstelling bestaat uit twee IFCW
systemen opgezet met twee I-profielen. De midden ruimte is opgevuld met water zodat de druk ten
gevolge van overstromingen gesimuleerd kan worden.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem is met succes gebruikt op een aantallokaties, waaronder langs de Rijn bij Keulen.

7.4 Milieu aspecten
Geen milieu effecten

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem bestaat uit kant en klare componenten welke gemakkelijk aangeschaft kunnen
worden.



Beschrijving keermiddel Dutchdam
Generieke groep: keermiddel - vast

Dutchdam

1. Product naam en gegevens fabrikant

Dutchdam BV
PO Box 3068, NL 2480 AB Woubrugge, The Netherlands
Tel: +31 (0)17251 8088
E-mail: Rijlaarsdam@run-mate.com
http://www.dutchdam.com or www.standbydam.com
Corné Rijlaarsdam

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Dutchdam is een uitvouwbare aluminium waterkering. Het kan opgeslagen worden op de locatie zelf
door het systeem in te vouwen. Er bestaan twee verschillende modellen. Het eerste type is geschikt voor
muren en kades en geeft bescherming tot een hoogte van 1,0 m. Het tweede type ligt opgeslagen in zijn
eigen betonnen contructie en fundering. Dit systeem kan onafhankelijk geïnstalleerd worden en bereikt een
hoogte tot 1,5 m.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

6,0 m per funderingselement en 3,0 m per paneel.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m en 1,5 m. Nieuwe versie met een grotere hoogte zitten in de planning.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Er worden momenteel Dutchdams ontworpen welke hoeken en bochten kunnen maken.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Een per 3,0 m lengte.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Twee per 3,0 m lengte.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

0,3 - 0,8 m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming en overslag zijn mogelijke faalmechanismen aangezien de dam niet verhoogd kan
worden tijdens dienst.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
1,0m en 1,5m voor de muur/kade en bodem versie respectievelijk.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Volgens Dutchdam is het systeem waterdicht en hoeft er niet gepompt te worden aan de land zijde.



4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Het systeem is stevig en stabielontworpen en zou niet gevoelig moeten zijn voor progressief faien.

4.5 ftAoge!ijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het systeem is niet gevoelig voor vandalisme aangezien het ondergronds wordt opgeslagen. Het
gebruik van sterk materiaal beperkt de kans op schade. Mocht er schade optreden dan kan het
systeem volgens Dutchdam tijdens het gebruik gerepareerd worden.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor instal/atie (100 m lang x 1m hoog)

Twee personen hebben 3 - 4 uur nodig voor het opzetten van de Dutchdam.
5.2 Instal/atie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Als het systeem eenmaal is geïnstalleerd kan de barriere handmatig, zonder extra hulpmiddelen,
opgericht worden. Eventueel zijn mechanische hulpmiddelen beschikbaar. De locatie hoeft niet
geprepareerd te worden afgezien van de eerste installatie.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte instal/atie
Vanwege het simpele ontwerp niet mogelijk. De installatie wordt goed gemonitord en gecheckt.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Geen. Als het systeem eenmaal is geïnstalleerd hoeft het niet meer getransporteerd of vervoerd te
worden.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Dutchdam kan het systeem op elk terrein geplaatst worden. Het type Dutchdam hangt af
van de locatie.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Omdat het systeem op locatie wordt opgeslagen hoeft er geen rekening gehouden te worden met
de toebehoren. Het systeem is beschermd tegen stampen en vandalisme door de mogelijkheid tot
opbergen op de locatie.

S.7 Mogelijke qebrulkslocetles
De Dutchdam kan overal toegepast worden, zelfs op bij oevers met golfwerking. Dutchdam heeft
berekend dat het bovenste gedeelte van de dam (0,4 m) 1Oxde hydrostatische druk aan kan. Het
systeem kan ook gebruikt worden langs gebouwen en toegangswegen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem dient regelmatig geïnspecteerd te worden. Het is duurzaam en gemakkelijk schoon te
maken. Het systeem heeft een levensduur van 50 jaar of meer en kan zo vaak gebruikt worden als
gewenst is. Na elke overstroming dient het systeem gecheckt te worden op schade.

6.2 Instal/atiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
De muur/kade versie kost in totaal €800/m - dus €80.000 voor 100 m.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor instal/atie
Na de eerste installatie kan het systeem handmatig opgericht worden. Het enige benodigde
gereedschap is iets om het opbergsysteem te openen.

6.4 Additionele instal/atie- en verwijderingkosten
Geen. Het is een zeer eenvoudig systeem en training is niet nodig.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem heeft een modern ontwerp en indien het niet wordt gebruikt wordt het volledig
opgeborgen. Het ontwerp kan eventueel aangepast worden vanuit esthetische overwegingen.

7.2 Test informatie
Het systeem is uitgebreid getest. De testresultaten eventueelopgevraagd worden. Er zijn ook
berekeningen uitgevoerd naar de krachten die het systeem te verduren krijgt.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Tests uitgevoerd in 2002. Op het moment geen informatie beschikbaar.

7.4 Milieu aspecten
Minimale impact, geen vervuiling of horizonvervuiling.

7.5 Additioneel commentaar
Dutchdam heeft units die gebruikt worden voor demonstraties. Het systeem is gepatenteerd in
Nederland (NL1017109), internationale patenten zijn aangevraagd.



Beschrijving keermiddel Ferndon Flood Gates
Generieke groep: keermiddel - vast

1. Product naam en gegevens fabrikant

Ferndon Flood Gates

Elkosta (UK) Ltd
Ferndon Projects, Bishops Hull, Taunton, Somerset TA1 5EA
Tel: +44 (0)1823 271911
E-mail: info@elkosta.co.uk
http: www.elkosta.co.uk
Rodney Coate

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
Ferndon Projects is gespecialiseerd in beveiligingsconctructies en verschillende typen waterkeringen. Het
bedrijf produceert drie hoofdtypen flood gates - de horizontale schuifdeur, de horizontale scharnierende
deur en de verticale ophijsbare of neerlaatbare deur. AI deze typen worden per gevalontworpen en
gebouwd, afhankelijk van de specifieke eisen en beperkingen. Er is een volledige ontwerp-, fabricage- en
installatiedienst beschikbaar. De schuifdeuren kunnen worden gebruikt voor het afsluiten van
toegangswegen. Ze kunnen zowel handmatig als automatisch bediend worden. Als de schuifdeur wordt
gesloten zorgen afsluitstrips aan de zij- en onderkant voor een waterdichte afsluiting tegen de bodem en de
zijpasten. De horizontale scharnierende deur werkt op een zelfde manier als conventionele sluisdeuren. De
deuren openen in de richting van het water en sluiten in de vorm van een 'V'. Door de druk van het water
sluiten de deuren waterdicht af. De ophijsbare/neerlaatbare deur bevindt zich in een nis/alkoof onder de
grond (ophijsbaar) of op enige hoogte (neerlaatbaar). Alle stuurmechanismen zijn of elektromechanisch of
elektrahydraulisch. Alle deze onderdelen zijn geïnstalleerd op locaties waarbij contact met water zo veel
mogelijk wordt voorkomen.

3. Beschikbare maten en dimensies
3. 1 Lengte per deel

Variabel, afhankelijk van de wensen en eisen.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Een.
3.3 Hoogte range

Variabel, afhankelijk van de wensen en eisen.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

De deuren worden per stuk gemaakt en geleverd, hoeken en bochten zijn niet nodig.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Een in de scharnierende deur. Geen voor de andere systemen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Variabel, afhankelijk van de wensen en eisen.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke {aalmechanismen

Overtromen, overslag en lekkage/kwel zijn mogelijke faalmechanismen.



4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
Variabel, afhankelijk van wensen en eisen.

4.3 GevoeUgheid voor kwel
De deuren zelf zijn waterdicht. Er kan wel wat kweloptreden maar pompen aan de landzijde is niet
nodig.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
De fabrikant heeft geen informatie over progressief falen maar het systeem wordt niet geacht
gevoelig te zijn hiervoor.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Ja, hierover Is echter geen Informatie aangeleverd.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De deuren/kleppen zijn behoorlijk stevig en worden daarom geacht behoorlijk wat weerstand te
kunnen bieden. Dit is echter niet getest.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Een aantal minuten.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig of machinaal.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie

Als het systeem eenmaal geïnstalleerd is gaan de deuren vanzelf open en dicht.
5.4 Vereisten voor opslag en transport

De deuren worden opgeslagen in opbergruimtes aan de zijkant, bovenkant of onderkant.
5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities

Het systeem moet op een hard oppervlak geïnstalleerd worden. De opbergruimtes dienen in muren
geplaatst te worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Elkosta levert het systeem nog niet lang genoeg om hier een antwoord op to govon. Er kan onige
schado aangericht wordon aan do dolan die qomakkolijk boroikbncr zijn. Do motalon oonotruotio io
echter zeer stevig.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Het systeem is zeer geschikt voor het afsluiten van toegangswegen. Het systeem is niet geschikt
voor het afschermen van lange stukken.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Een check elke 6 maanden.
6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)

Geen informatie.
6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie

Geen informatie.
6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten

Inclusief trainingskosten. Geen additionele kosten.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

De deuren zijn stevig en hebben een nette afwerking.
7.2 Test informatie

Geen informatie.
7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand

Geen informatie.
7.4 Milieu aspecten

Geen informatie.
7.5 Additioneel commentaar

Geen.



Beschrijving keermiddel Presray Flood Gates
Generieke groep: keermiddel - vast

1. Product naamen gegevens fabrikant

Presray Flood Gates

Presray Corporation
159 Charles Coleman Boulevard, Pawling, NY 12564-1193, USA
Tel: +1 (0)854855-1220
E-mail: info@presray.com
http://www.presray.com

Dam-It Flood Gates

Dam-It (Flood Protection) Ltd (UK Presray licensee)
Unit 3A Brandon Way, West Bromwich, West Midlands B70 8JB
Tel: +44 (0)121 5253338
E-mail: mwhite@talk21.com
Malcolm White

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Presray FB55 is een exemplaar in een serie van waterkeringen welke worden geleverd door Dam-it Ltd
onder licentie van de Presray Corporation uit de Verenigde Staten. Het systeem bestaat uit een klep welke
met scharnieren aan de bodem is verbonden. Pneumatische afdekstrips langs de rand van de klep zorgen
ervoor dat de klep goed kan bewegen. Het systeem kan handmatig en manueel bewogen worden. De klep
heeft een ontwerphoogte van 2,4 m. Eventueel kunnen grotere systemen gebouwd worden. Het systeem
kan overal toegepast worden en kan mooi teruggeslagen worden op de grond indien er geen gebruik van
wordt gemaakt. De bovenkant van de klep bestaat uit diamantplaat. Hierdoor wordt de plaat niet beschadigd
door eventueel verkeer.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

3,0 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Maximum hoogte van 3,0 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Het systeem kan in hoeken gezet worden maar bochten en bogen zijn niet mogelijk.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Twee.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Een.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Afhankelijk van het ontwerp. Als de klep plat ligt is de breedte minstens zo groot als de hoogte van
de klep.



4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke teeimechenismen

Volgens Dam-It is overstroming of overslag het enige mogelijke faalmechanisme. Als echter het
mechanisme voor het omhoog brengen van de klep niet werkt zal het hele systeem falen.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
2,5m.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Fabriekstesten laten zien dat er geen kweloptreedt. Tijdens hevige regen is het verstandig om aan
de landwaartse zijde te pompen.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Het systeem is degelijk ontworpen en progressief falen wordt niet als mogelijke vorm van falen
gezien. Als er echter schade optreedt, zal het systeem niet verslechteren.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee, de klep wordt geleverd met een bepaalde hoogte.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Tijdens gebruik kan het systeem aan de landzijde hersteld worden. Het systeem is bestand tegen
schade en vandalisme. Omdat het systeem zeer stevig is wordt ronddrijvend puin niet als gevaar
gezien.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor instal/atie (100 m lang x 1m hoog)

Volgens Dam-It kost het ongeveer 15 minuten om 1 paneel neer te zetten. Het opzetten van een
100 m lange waterkering door 1 persoon duurt ongeveer 8 uur. Bij het automatische model is de
installatietijd minimaal.

5.2 Instal/atie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Nadat het systeem op zijn plaats is geïnstalleerd kunnen de panelen zowel manueel als
autornatisch opgericht worden.

S.3 Mogelijkheid tot incotrecte instal/atie
Het systeem kan niet incorrect geïnstalleerd worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Geen, het systeem wordt op de locatie zelf opgeslagen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem kan alleen op beton geplaatst worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Vandalisme wordt niet gezien als probleem aangezien alle bewegende delen zich onder de
afdekplaat bevinden. De klep heeft aan de zijkant pneumatische afdichtingstrippen. Als de klep
omhoog komt worden deze gevuld met lucht waardoor een waterdichte afdichting tussen de klep
en de zijsteunen ontstaat.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Presray flood gates kunnen op verschillende locaties gebruikt worden, bijvoorbeeld boven op
oevers, als secundaire verdedigingslinie, als afsluiting langs gebouwen, toegangswegen en
kleinere openingen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het onderhoud bestaat uit een regelmatige inspectie van de afdichtingstrippen en de elektrische
onderdelen (voor zover aanwezig) en het regelmatig invetten van de bewegende delen.

6.2 Instal/atiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Een manueel systeem kost €340.000 - 480.000.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor instal/atie
Afhankelijk van het type (manueel of automatisch). Er zijn geen extra apparaten/machines nodig
aangezien de pompen en motoren al in het systeem verwerkt zijn.

6.4 Additionele instal/atie- en verwijderingkosten
De kosten zijn inclusief training. Het vervangen van afdichtingstrippen of onderdelen kan soms tot
additionele kosten leiden.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Het systeem is vrij groot maar indien het niet wordt gebruikt ligt het vlak op de grond en valt het niet
op.

7.2 Test informatie



De flood gate zou ontworpen moeten zijn met een minimale veiligheidsfactor van 2:1 gebaseerd op
de materiaalsterkte en zou goed moeten werken tot minstens de ontwerpwaterhoogte.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Presray flood gates worden sinds een aantal jaar met succes gebruikt in de USA. Er is geen
informatie over de prestaties tijdens gebruik.

7.4 Milieu aspecten
De Presray flood gates veroorzaken geen vervuiling en hebben geen impact op de omgeving. Als
ze niet worden gebruikt zijn ze vrijwel niet zichtbaar en veroorzaken hierdoor geen
horizonvervuiling.

7.5 Additioneel commentaar
Geen.



Fact sheet

1. Product naam en gegevens fabrikant

Self Closing Flood Barrier SCFB

Civiel technische bureau (contact adres):
Van de Noort Innovations SV
Zilverschoon 47, Kampen
Tel 0384204948.
email: info@noort-innovations.nl
website: www.noort-innovations.nl
de heer J.H.R. van den Noort

en

Nederlandse fabrikant:
Fydro.SV, t.a.v. de heer Ir. E. Engberts Postbus 96, NL-6710 BB Ede
email: info@fydro.com
website: www.fydro.com

2. Algemene omschrijving en voorbeeld (foto/figuur)
De SCFB bestaat uit een sleuf waarin zich onder maaiveldniveau een drijvende muur bevindt. De sleuf
wordt afgesloten met een deksel. De sleuf is gemaakt van staal en de muur bestaat uit glasvezel. Bij een
normaal waterpeil is de muur vrijwelonzichtbaar. Als het water stijgt naar ongeveer 0,2 m onder de kruin
van dijk of onder de kadehoogte begint water via een pijp de sleuf in te stromen. De drijvende muur van
glasvezel komt dan omhoog. De muur wordt vastgeklemd als de sleuf volledig is volgelopen. De sleuf kan
weer leeg lopen als het waterpeil in de rivier begint te dalen. Dit gebeurt via een pijp met een terugslagklep
of met een pomp. Nadat al het water is verdwenen uit de sleuf wordt de top van de sleuf weer afgesloten
met een deksel. Hierdoor kan er geen puin terechtkomen in de sleuf. Het SCFB systeem kan eventueelook
gevuld worden via een inspectiepijp. Hierdoor kan de werking van het systeem gecheckt worden.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel.

Elementen 1000 mm
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

100 elementen van 1000 mm
3.3 Hoogte range

Standaard maten 500, 1000, 1500, 2000 mm
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken, bochten en bogen

Door middel van eindafsluitingen tussen de elementen is iedere bocht te maken.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Iedere element breedte van een meter één verbinding



3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Elementen bestaan uit één geheel dus geen verbindingen

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
Waterkering bevindt zich in de grond. Alleen deksel van 220 mm is zichtbaar

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen (bijv. overstroming, wegglijden, omrollen etc.)

Waterkering is stevig gefundeerd en kan niet wegglijden of omrollen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

Standaard uitvoering 2000 mm. Eventueel hogere maten zijn op speciaalontwerp mogelijk
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Niet gevoelig voor kwel (Omdat de kering in de grond geborgen is houdt het kwel zelf tegen tot max
2750 mm)

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Niet gevoelig voor progressief falen

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Gaat automatisch naar maximale hoogte

4.6 Weerstand tegen beschadiging en vandalisme/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Is niet bereikbaar en dus ongevoelig voor vandalisme.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

SCFB hoeft niet geïnstalleerd te worden. Sluit binnen enkele minuten waterdicht af over volle
lengte en hoogte.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
SCFB is een permanente waterkering die na eenmaal geïnstalleerd te zijn geen verdere
voorbereidingen nodig heeft. Waterkering sluit automatisch en behoeft geen bediening.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Niet van toepassing

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Niet van toepassing

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Mits een goede ondergrond en of fundering toepasbaar in elke bodem

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme.
Niet van toepassing

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Toepasbaar in: kades, coupures, waterdichte deuren, bescherming van gebouwen en huizen,
parkeergarages, boerderijen, ophoging van dijken enz.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Onderhoud 1 maal per jaar controle en eventueel doorspoelen
Levensduur> 50 jaar.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Eenmalige materiaalkosten + aanlegkosten 350.000 - 500.000 euro

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Niet van toepassing

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Niet van toepassing

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Is onzichtbaar wanneer niet in gebruik.
7.2 Test informatie

Systeem werd uitgebreid getest in de periode van juni 1995 totjuli 1997. In totaal werden 72 testen
op ware grote uitgevoerd. De volgende testen werden gedaan: statische belastingen, dynamische
belastingen, drijfvermogen, testen met vuil en zand, duurzaamheids testen, Waterdichtheid,
werking tijdens vorst, blokkeringtesten.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand (voorbeelden van situaties waarin systeem is gebruikt)
Reeds diverse systemen zijn wereldwijd verkocht en werken naar tevredenheid.

7.4 Milieu aspecten
De SCFB is niet belastend voor het milieu.



7.5 Additioneel commentaar
Voor meer informatie zie ook: www.fioodbarrier.ni



Beschrijving keermiddel Self Closing Wall
Generieke groep: keermiddel - vast

Self Closing Wall (SCW)

1. Product naam en gegevens fabrikant

Van Den Noort Innovations BV (fabrikant)
Zilvershoorn 47,8265 HE Kampen, Nederland
Tel: +31 (0)384204948
E-mail: info@noort-innovations.nl
http://www.noort-innovations.nl

Fydro BV (leverancier)
Postbus 96, NL-6710 BB, Ede, Nederland
Tel: +31 (0)31 8648320
E-mail: info@fydro.com
http://www.fydro.com

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De SCW bestaat uit een sleuf waarin zich onder maaiveldniveau een drijvende muur bevindt. De sleuf wordt
afgesloten met een deksel. De sleuf is gemaakt van staal en de muur bestaat uit glasvezel. Bij een normaal
waterpeil is de muur vrijwelonzichtbaar. Als het water stijgt naar ongeveer 0,2 m onder de kruin van dijk of
onder de kadehoogte begint water via een pijp de sleuf in te stromen. Omdat de muur van glasvezel drijft
komt deze omhoog. De muur wordt vastgeklemd als de sleuf volledig is volgelopen. De sleuf kan weer leeg
lopen als het waterpeil in de rivier begint te dalen. Dit gebeurt via een pijp met een terugslagklep of met een
pomp. Nadat al het water is verdwenen uit de sleuf wordt de top van de sleuf weer afgesloten met een
deksel. Hierdoor kan er geen puin terechtkomen in de sleuf. Het SCW systeem kan eventueelook gevuld
worden via een inspectiepijp. Hierdoor kan de werking van het systeem gecheckt worden.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

1,0 - 6,0 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Theoretisch gezien geen limiet. Fydro beveelt een maximale lengte van 100 m aan.
3.3 Hoogte range

0,5 - 2,0 m in delen van 0,5 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Het systeem kan in elke gewenste hoek geplaatst worden.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

0,75 m voor de SCW 1000.



4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogeiijke faaimechanismen

Overstroming en overslag kan mogelijk optreden gezien de vaste hoogte van het systeem- De
pijpen zijn zo ontworpen dat verstoppingen niet snel zullen optreden. Het wordt aanbevolen om het
systeem te koppelen aan een wateraanvoer.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
2,Om.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het systeem bleek tijdens testen tot zeker 34 dagen waterdicht te blijven.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Als het systeem beschadigd raakt blijft de muur toch drijven en hierdoor zijn beschermende
werking leveren. Het systeem is niet gevoelig voor progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee, de hoogte van de muur wordt vooraf bepaald.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Omdat het systeem ondergronds wordt opgeslagen is het systeem niet gevoelig voor vandalisme.
Het systeem kan echter wel beschadigd raken. Kleine schade kan hersteld worden maar grotere
schade betekent dat delen van de muur vervangen moeten worden nadat het hoog water is
geweken.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Nadat het gehele systeem is geïnstalleerd kan de SCW zichzelf installeren binnen enkele minuten
indien het waterniveau een bepaalde hoogte heeft bereikt.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Automatisch.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het SCW systeem wordt onder toezicht geïnstalleerd. Fydro garandeert hierbij dat het systeem
vervolgens gedurende vele jaren gebruikt kan worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Geen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Fydro kan de SCW op elk type terrein geïnstalleerd worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het SCW systeem is niet gevoelig voor vandalisme aangezien het systeem wordt opgeborgen
onder de grond en wordt afgesloten met een deksel.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
HAt systeem kan OJ") allerlei locaties gAhnJiktworden, waaronder oevers, als secundaire
waterkering, als afsluiting langs bepaalde gebieden, langs toegangswegen en eventueel andere
openingen.

6. Flnanciêle aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem heeft een onderhoudsbeurt cq. Check nodig per jaar. Het systeem is compleet
herbruikbaar. Het is volgens Fydro zelfs geschikt in getijdegebieden waar het 2 keer per dag in
actie zou moeten komen. Het systeem is duurzaam en heeft een opgegeven levensduur van 50
jaar. Het materiaal kan gemakkelijk worden schoongespoten met een waterslang.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
€200.000

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Geen mankracht nodig na eerste installatie.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
Geen, prijs is inclusief training en installatie.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Het systeem is esthetisch verantwoord aangezien het voor het grootste deel van de tijd niet zicht
wordt opgeslagen.

7.2 Test informatie
Het systeem is uitvoerig getest en onderzocht in Nederland gedurende een periode van 5 jaar door
een consortium van verschillende bedrijven - ADUCO (Associated Dutch Constructors), Betonsan
BV Decostone BV en Unihorn BV. Voor deze test was een speciaal basin ontworpen. In totaal zijn



72 testen uitgevoerd over een periode van 25 maanden. Er zijn ook berekeningen uitgevoerd voor
de benodigde fundering, sleuf en muur voor verschillende waterhoogtes. Geotechniek Rotterdam
heeft samen met de Technische Universiteit Delft het hele systeem onderzocht. De testresultaten
zijn beschikbaar op aanvraag.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Fydro heeft geen informatie aangeleverd over de prestaties tijdens gebruik. Uit de tests blijkt echter
dat het systeem goed presteert onder verschillende omstandigheden.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem is volledig onzichtbaar en levert geen vervuiling op.

7.5 Additioneel commentaar
Na de eerste installatie is er slechts weinig onderhoud nodig. De ontwerphoogte kan niet
aangepast worden na installatie.



Beschrijving keermiddel Hydraulic Barrier
Generieke groep: keermiddel - vrij staand

1. Product naam en gegevens fabrikant

Hydraulic Barrier

Flood Control Limited
Torrington House, New Bridge, Gunnislake, Cornwall PL18 9LH
Tel: +44 (0)1822832385
E-mail: john.scoot@floodcontrol.co.uk of sales@floodcontrol.co.uk
http://www.floodcontrol.co.uk
John Scoot

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Hydraulische barrière is een automatisch openklappende waterkering. Als hij niet wordt gebruikt wordt
deze waterkering teruggeklapt in de vloer waardoor auto's normaal kunnen passeren. De klep bestaat uit
een versterkte stalen plaat welke uitgeklapt wordt door 24 volts hydraulisch systeem. Het hydraulische
systeem blijft ook werken als de algemene elektriciteit is uitgevallen. Indien zich een obstakel op de klep
bevindt zorgt een ingebouwd veiligheidsmechanisme ervoor dat het uitklappen stopt. Het systeem kan
geleverd worden met een waarschuwingssignaal dat in werking treedt tijdens het uitklappen en met
mogelijkheden tot automatische en/of handmatige besturing.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

12,0 m maximaal.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Een.
3.3 Hoogte range

Op maat gemaakt naar wensen van de klant.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Het systeem sluit toegangswegen af en is niet geschikt voor hoeken en bochten.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Twee - afsluitingen langs de wand.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Een - bij de basis van de constructie.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Afhankelijk van de hoogte van het systeem (de klep ligt plat op de grond indien niet gebruikt)

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Omdat het systeem vast zit aan de grond kan het niet wegrollen, glijden of omslaan. Overstroming
kan optreden als het waterniveau hoger komt dan de ontwerpwaterhoogte. Als het
uitklapmechanisme niet werkt zal het hele systeem niet werken.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte



Afhankelijk van de wensen.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Geen informatie
4.4 Gevoeligheid voor progressief falen

Het systeem is niet gevoelig voor progressief falen.
4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik

Nee.
4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik

Het systeem is gemaakt van versterkt staal en zal daarom niet snel beschadigd raken door puin. Er
is geen informatie aangeleverd over reparatie mogelijkheden tijdens gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Na een eerste installatie kan het systeem in minder dan 15 minuten uitgeklapt worden.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Automatisch of handmatig.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie

Na een eerste installatie is de mogelijkheid tot incorrect uitklappen verwaarloosbaar.
5.4 Vereisten voor opslag en transport

Geen.
5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities

Geschikt voor gebruik op harde ondergrond zoals beton en wegen.
5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme

Geen informatie aangeleverd. Echter, aangezien het systeem in de vloer wordt opgeborgen zal het
niet zeer gevoelig zijn voor schade door vandalisme.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Toegangswegen en specifieke kleinere openingen. Maximale lengte is 12,0 m.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Vanwege het automatische uitklapsysteem dient het systeem regelmatig gecheckt te worden. Het
systeem is duurzaam en herbruikbaar.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Geen informatie.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Voor het handmatig opzetten is 1 persoon nodig. Het systeem kan echter ook automatisch opgezet
worden waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeistof detectoren, thermostatische hoogtes, alarm
systemen en rook detectoren.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Geen.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Aangezien het systeem vlak in de grond wordt opgeborgen is het niet zichtbaar indien het niet
wordt gebruikt.

7.2 Test informatie
Geen informatie aangeleverd.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem klapt open als gevolg van een automatisch aangestuurde hydraulische druk. Het
systeem presteert goed tijdens gebruik.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem is mooi verborgen indien het niet wordt gebruikt. Het geeft geen vervuiling en is
leverbaar met een glanzende staal afwerking of in de kleur rood.

7.5 Additioneel commentaar
Flood Control Limited levert nog allerlei andere producten. Het bedrijf heeft niet een volledige
vragenlijst geretourneerd waardoor sommige antwoorden zijn afgeleid uit de aangeleverde product
literatuur.



Beschrijving keermiddel Rapidam
Generieke groep: keermiddel - vrij staand/flexibel

1. Product naamen gegevens fabrikant

Rapidam

Hydroscience ltd.
The Hangers, Bishops Waltham, Hants, S032 1EF
Tel: +44 (0)1489 890900
E-mail: sales@hydroscience.co.uk
http://www.hydroscience.co.uk
James Salkeld en Nic Ward

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Rapidam is een draagbare, herbruikbare waterverdediging. Er zijn twee versies van het systeem. Het
eerste type is een verankerd demontabel systeem (waterkering flexibel). Een huls met draad wordt vooraf
geïnstalleerd op een voorbereide ondergrond. Tijdens het opzetten worden de boutgaten op de hulzen
geplaatst en deze worden vastgezet met bouten. Het tweede type is een vrij staand tijdelijk systeem. Dit
systeem kan direct zonder voorbereidingen geplaatst worden. Het kan gemakkelijk getransporteerd en
opgezet worden in noodsituaties. Het is zowel geschikt voor plaatsing in een stedelijke als landelijke
omgeving. Het systeem bestaat uit linnen delen met een pvc coating. De verschillende delen worden aan
elkaar gekoppeld zodat een waterkering wordt gevormd. De hoogte is maximaal 1,0 m en het systeem heeft
een driehoekige doorsnede.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Minimaal 4,0 m. Maximaal 30,0 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Maximale hoogte is 1,0 m. Een systeem met een hoogte van meer dan 2,0 m is in ontwikkeling.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Het systeem kan hoeken, bochten en bogen maken. Speciale hoekstukken en eindstukken zijn
beschikbaar.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Twee per lengte.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
1,34 m - demontabele versie
4,42 m - tijdelijk versie

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming, scheuren of wegglijden zijn mogelijke faalmechanismen onder extreme
omstandigheden. Wegglijden is alleen mogelijk bij de tijdelijke versie.



4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
1,Om.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Volgens Hydroscience is het demontabele systeem voor 99% waterdicht en zal er in de loop van
de tijd geen extra kweloptreden. Alleen in het geval van hevige regen of hoge grondwaterstand zal
het nodig zijn om aan de landzijde te pompen.

4.4- Gevoeligheid voor progressief falen
Tests hebben uitgewezen dat een scheur of gat in het systeem geen impact zal hebben op de
totale constructie. Er zal alleen water kunnen stromen door het aanwezige gat/scheur. De scheuren
of gaten zullen niet groter worden (zelfs niet als ze over de volledige verticale lengte lopen)

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De Rapidam is gemaakt van zeer stevig linnen met PVC coating welke is behandeld tegen UV licht
en schimmels. Een puinscherm kan eventueel ingebouwd worden waardoor puin niet gemakkelijk
tegen de achterkant kan aankomen. Het systeem is gevoelig voor vandalisme. De hulzen kunnen
afgedekt worden met kapjes waardoor lopen en stampen geen schade veroorzaakt.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Twee personen kunnen het systeem in 3 uur opzetten.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig. Materiaal zoals bijvoorbeeld een 4x4 wagen is nodig voor transport van het materiaal
naar de locatie. De locatie hoeft niet geprepareerd te worden maar het is handig om grote objecten
te verwijderen zodat het systeem beter tegen de bodem aan kan worden gezet.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem is ontworpen voor extreme situaties. De bevestigingsdelen zijn simpel en zo
ontworpen dat ze alleen op de juiste manier geïnstalleerd kunnen worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Niet in direct zonlicht, op een droge plaats en niet in de buurt van chemicaliën opslaan. Het
systeem is compact en heeft weinig opslagruimte nodig. Bijvoorbeeld een rapidam van 10,0 lang bij
1,0 hoog heeft een opslag van 1,4 lang bij 0,45 hoog nodig. Transport materiaal is afhankelijk van
het benodigde systeem. Rapidams met een kleine lengte kunnen met de hand verplaatst worden of
met behulp van een speciaal door Hydroscience ontworpen trolley. Grotere dammen kunnen
worden vervoerd met een trailer.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Hydroscience kan het systeem aangepast worden aan elk terreintype. Het gebruik van de
vrijstaande tijdelijke waterkering op oevers kan echter beperkt worden door de kruinbreedte.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De Rapidam is beschikbaar als tijdelijk en als demontabel systeem. Alleen het demontabele
systeem maakt gebruik van bevestigingsonderdelen. Dit zijn draadhulzen welke vastzitten in de
fundering. Ze worden afgedekt met kapjes welke bestand zijn tegen lopen/stampen. Het systeem
werkt nog steeds als slechts 1 van de 2 hulzen werkt.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens Hydroscience kan de Rapidam alleen niet gebruikt worden in deuren en openingen van
minder dan 3,0 m.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Indien het systeem goed wordt opgeborgen kan het gedurende 5 - 10 jaar gebruikt worden. De
Rapidam heeft weinig onderhoud nodig en hoeft alleen af en toe gecheckt en schoongemaakt
worden. Het systeem kan eventueel plat worden neergelegd waardoor het gemakkelijk kan worden
schoongemaakt. Het systeem kan opnieuw gebruikt worden. Indien het systeem is opgedroogd kan
het opgerold en opgeborgen worden. De metalen onderdelen kunnen het beste geolied worden
voordat ze worden opgeslagen.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
26,160 pound voor een recht stuk.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Voor het instalteren zijn twee personen nodig, een barriere deel, een bout per huls en een
verankeringsplaat per twee hulzen.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
De kosten van training en verwijdering zijn niet inclusief.



7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

De Rapidam is netjes afgewerkt en heeft een modern ontwerp.
7.2 Test informatie

Het demontabele systeem is recentelijk gedurende drie maanden getest in een golfbassin van HR
Wallingford. Er zijn goede testresultaten geboekt met o.a. golf testen, overstroming, puin en
waterdruk. De vrijstaande versie wordt nog getest.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Verschillende testen hebben laten zien dat de Rapidarn goed presteert.

7.4 Milieu aspecten
Zo weinig mogelijk impact. Alleen bij de demontabele kering wordt iets achtergelaten. Er zijn
verschillende kleuruitvoeringen. Rapidam gaat belangrijke informatie zoals telefoonnummers en
EHBO informatie op de barrière aanbrengen.

7.5 Additioneel commentaar
De Rapidam is een nieuw type waterkering, licht van gewicht en gemakkelijk in gebruik.



Beschrijving keermiddel WasserWand Wibbelerl
Generieke groep: Panel Barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

WasserWand Wibbeler

Wibbeler Hochwasserschutz
Mühlenstrasse 14, D-49549 Ladbergen, Duitsland
Tel: +49 (0)5484 830599
Mob: +49 (0)1799112617
E-mail: kontakt@wibbeler.de
htlp://www.wibbeler.de
Hartmut Wibbeler

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

1 :I: Oammwlnil:_ ••
2zSlahlp1:>!lHI
3 = Deok~1
4=Setonwanne.

5- Stül%.1lm
6=Wc1e<i...gB
7 = 0U0r.IEgE!
S= Bohrpt.ahl

De WasserWand Wibbeler is een semi-permanent hoogwaterbeschermingssysteem. Het gehele systeem
bevindt zich ondergrond op de locatie en kan van daar uit opgebouwd worden. Een deksel dekt het systeem
af waardoor het niet zichtbaar is. Als het deksel wordt opengeslagen kunnen allereerst de stalen posten
omhoog geklapt worden. Vervolgens worden de kunststof platen met een kraan omhoog getakeld en in het
systeem bevestigd. Hierna worden alle onderdelen aan elkaar bevestigd.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

3 meter.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

33 delen (100 meter).
3.3 Maximale hoogte

Tot3,10m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak



3%
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Twee
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Zeven, bij een hoogte van 2,50 m.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

Het deksel heeft een breedte van 0,40 m. Het systeem heeft met de betonwanden, dwarsdelen en
stutten een breedte van 2 m.

4. Constructieeigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Bij een aanvaring met puin kan het systeem verbuigen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

3,10 m.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Kwel wordt door de ingegraven betonwand tegengegaan.
4.4 Gevoeligheid voor progressief falen

De staalcomponenten kunnen verbuigen maar over het algemeen kan het systeem aanvaringen
met drijvend puin goed weerstaan.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Na de installatie kan het systeem nog met 0,6 m verhoogd worden.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Als het systeem is verbogen kunnen extra posten in de betonwand geplaatst worden.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor instal/atie (100 m lang x 1m hoog)

Twee uur met twee personen.
5.2 Instal/atie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Het systeem bevindt zich al in zijn geheel op de locatie en kan met een kleine kraan op zijn plek
worden gezet.

5.3 Mogelijkheid lol incorrecte instal/atie
Aangezien er geen losse onderdelen zijn en alle onderdelen al op de juiste manier aan elkaar zijn
verbonden is er geen kans op een incorrecte installatie.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Er is geen opslag of transport capaciteit nodig.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem wordt van te voren in de bodem geïnstalleerd en kan in elk bodemtype geplaatst
worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het systeem wordt d.m.v. zogenaamde sabotageschroeven tegen vandalisme beschermd.

5.7 Mogelijke gebruiks/ocaties
Op velerlei locaties, waaronder dichtbebouwd met hoge waterstanden en korte waarschuwingstijd.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het wordt aanbevolen om het systeem eens per jaar te testen. Alle gebruikte materialen zijn
duurzaam en kunnen hergebruikt worden.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Vier manuren.

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Er is alleen een persoon nodig die met de apparatuur kan omgaan.

6.4 Additionele instal/atie- en verwijderingskosten
Weinig tot geen.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

In opgebouwde toestand is het systeem bruin met verzinkte staalcomponenten.
7.2 Test informatie

Het BWK bewijs (Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V.) is
in voorbereiding.Er is een referentielijst waarin verschillende testen zijn opgenomen.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand



7.4 Milieu aspecten
De gebruikte materialen zoals beton, gerecycled kunststof en staal belasten het milieu niet.

7.5 Additioneel commentaar
Het is een semi-permanent gemakkelijk op te zetten systeem.



Beschrijving keermiddel Portadam
Generieke groep: keermiddei - met frame

1. Product naam en gegevens fabrikant

Portadam

Portadam
107 Bawnmore Road, Rugby, Warwickshire CV22 6JJ
Tel: +44 (0)1788 815011
E-mail: portadam@btinternet.com
http://www.portadam.co.uk
Roy Pebody

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Portadam bestaat uit gelaste rechthoekige stalen A-frames welke op vooraf berekende afstanden
worden geplaatst. Een op maat gemaakt membraan wordt vervolgens over de frames gespannen tot op de
bodem waardoor een hydrostatische waterdichte afsluiting ontstaat.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Portadam heeft een uniek systeem om de op maat gemaakte membranen met elkaar te verbinden.
De gewenste lengte wordt gemaakt uit een membraan met een lengte van 6 m of 10m. De langste
dam welke tot nu toe is geïnstalleerd heeft een lengte van 250 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
In theorie geen limiet.

3.3 Hoogte range
De standaard Portadam heeft een hoogte tot 2,5 m.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Goede flexibiliteit, het systeem kan hoeken en bochten maken.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Een bij elk einde van het membraan.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
De breedte van het A-frame is 2 m. Het afdekkende membraan dat zorgt voor de waterdichte
afdekking heeft een lengte van 2,5 m vanaf de voet van het frame. De totale breedte is hierdoor 4,5
m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

De Portadam kan falen als gevolg van een te grote watermassa, omslaan van het frame of
overstroming. Het is gevoelig voor sterke wind maar kan wel tegen kleine golven.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
2,5m.

4.3 Gevoeligheid voor kwel



Het systeem lekt als de waterdruk niet groot genoeg is. Hoe langer de Portadam echter staat
opgesteld hoe beter de waterdichte afdichting wordt. Er kan kweloptreden en het is daarom nodig
om aan de landzijde te pompen.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Het systeem zou moeten blijven staan als het beschadigd raakt. Er kan echter ontgronding
optreden waardoor de sterkte van het systeem afneemt en het systeem kan instorten.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De Portadam is gevoelig voor vandalisme. Schade aan het membraan kan echter gerepareerd
worden tijdens gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Volgens Portadam kost het ongeveer 2 - 5 dagen om het systeem op te zetten (afhankelijk van het
type ondergrond). Met een groter team aan mensen kan dit sneller.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig, maar er is wat apparatuur nodig voor het transport naar de locatie.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem kan alleen gehuurd worden en de installatie wordt gedaan door door Portadam
opgeleide mensen.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan in de buitenlucht worden opgeslagen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Portadam kan het systeem op elk type terrein gebruikt worden, zelfs boven op oevers als
deze breed genoeg zijn.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het is een tijdelijk systeem en heeft dus geen extra toebehoren/bevestigingen welke gevoelig zijn
voor vandalisme.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
De Portadam kan gebruikt worden als secundaire waterkering, rond gebouwen, langs
toegangswegen en langs waterlopen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

De Portadam frames zouden 20 jaar mee moeten gaan. De membranen zijn herbruikbaar maar
verslechteren wel met de tijd als gevolg van blootstelling aan UV licht. Aangezien dit systeem
alleen te huur is zorgt Portadam ervoor dat het materiaal in goede staat verkeert.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Een Portadam kost ongeveer €480,- per meter en €48.000,- voor een lengte van 100 m met een
hoogte van 2 m. Dit is inclusief de installatie en verwijdering door een team van Portadam en 2
weken huur. Na 2 weken wordt een extra bedrag voor huur berekend.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
2-3 personen en een busje voor transport.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Na 2 weken van gebruik wordt extra huur in rekening gebracht.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Het systeem ziet er, als gevolg van het gebruikte A-frame, niet uitermate strak uit.
7.2 Test informatie

Getest in 1972 door het National Physics Laboratory in Teddington, UK. De testresultaten zijn niet
aangeleverd door Portadam.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem werkt goed en wordt al gebruikt in rivier projecten sinds het begin van 1970.

7.4 Milieu aspecten
Geeft geen vervuiling. Minimale schade aan de waterlopen en de omgeving.

7.5 Additioneel commentaar
Er zijn stroomgoten beschikbaar welke kunnen zorgen voor een continue stroming tussen
verschillende dammen.



Beschrijving keermiddel Aquatube
Generieke groep: LuchUwater gevulde band

1. Product naamen gegevens fabrikant

Hydro-Solutions Inc. (fabrikant)
9597 Jones Road, Houston, Texas, USA
TAI' +1 (O)ROO?4f1 01!1!1
E-mail: barrier1@afo.net
http://www.aquabarrier.com
Darren Miller

Greenbanks (UK leverancier)
19 Langside Drive, Kilbarchan, Johnstone PA10 2EL
Tel: +44 (0)1505 704214
E-mail: mcmillan@greenbanks.nl
http://www.greenbanks.com
Robert McMillan

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

AquaTube® (Aqua-Barrier® in de USA) is gemaakt van hogekwaliteits polyester met een vinyl coating. In de
band bevinden zich een of twee geperforeerde tussenwanden die extra sterkte leveren. Het systeem kan
worden gevuld met water en is flexibel. De AquaTube® is leverbaar in zes verschillende hoogtes (van 0,91
m lol 2,44 m) mel lengtes tot 60 111. De verschillende delen worden aan elkaar gekoppeld door middel van
een simpele overlappingstechniek.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Een deel van 30 m is gemakkelijk hanteerbaar. Er kan echter een deel van 60 m geleverd worden.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,91 - 2,44 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Omdat het systeem wordt gevuld met water zijn bochten en bogen moeilijk te maken. Hoeken
kunnen wel worden gemaakt door de einden van de delen op een bepaalde manier te overlappen.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
Afhankelijk van de hoogte van het systeem tot een breedte van 6,1 m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen



Mogelijke faalmechanismen zijn overstroming, omrollen en wegglijden.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

1,83m.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Als het systeem goed geïnstalleerd is zal er weinig kweloptreden.
4.4 Gevoeligheid voor progressief falen

Het systeem zou niet moeten verslechteren als er een kleine scheur of gat in het materiaal zit. Bij
een grotere scheur of breuk zal het systeem wel progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Om het systeem te beschermen tegen vandalen of schade door puin kan eventueel een extra laag
van geotextiel op het systeem worden aangebracht. Het systeem kan worden gerepareerd tijdens
gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

2 uur met een speciaal installatie team (zie 6.4).
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

De installatie gebeurt handmatig maar met behulp van pompen en wat materieel. Voor de plaatsing
moet de locatie echter wel gecheckt worden op een aantal zaken zoals helling, water diepte,
stroomsnelheid, verwachte stroompaden en hydrologie. Ook moet bij het deel waar de barriere
wordt geplaatst al het puin worden weggehaald en gaten moeten worden opgevuld.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Er is een gratis training beschikbaar en het systeem wordt geleverd met de nodige veiligheids- en
installatiedocumenten.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan plat opgevouwen worden en kan als zodanig vervoerd en opgeslagen worden op
pallets. De opslag moet plaatsvinden in een droge, vorstvrije omgeving.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Greenbanks kan de AquaTube® zich aanpassen aan bijna elk terreintype. Grote gaten of
scherpe objecten moeten wel eerst verwijderd worden van de locatie. Als de helling van het terrein
dwars op de richting van de AquaTube® staat zullen de hellingsparameters gecheckt worden door
het ontwerpprogramma.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het systeem is tijdelijk waardoor er geen voorzieningen voor de toebehoren nodig zijn. Het
systeem is gevoelig voor vandalisme. Ter extra bescherming kan het systeem worden afgedekt
met een laag geotextiel.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
De AquaTube® kan gebruikt worden op oevers en rond reservoirs (bij plaatsing in een omgeving
met golven wordt een check op het ontwerp gedaan), als secundaire waterkering en als afsluiting
rond gebouwen. Op kleinere oevers kunnen alleen de kleinere types worden gebruikt. Het systeem
wordt niet aanbevolen voor kleine openingen.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Niet plaatsen op scherpe objecten. Het systeem moet gecheckt en schoongemaakt worden voor en
na gebruik. Volgens de leverancier is het systeem compleet herbruikbaar en zal het materiaal niet
moeten verslechteren bij correct gebruik.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
€22.000,-

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Een standaard installatieteam bestaat uit 4 personen en een pomp. Voor grotere systemen is het
gebruik van hef/hijsapparatuur gewenst.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Training en levering zijn inclusief. In de UK is een basistraining en toezicht mogelijk in overleg met
Greenbanks.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem is zeer groot en leverbaar in verschillende kleuren.
7.2 Test informatie



Het systeem is uitgebreid in het veld getest. Er is een freeware computer modelontwikkeld
(AquaCOMP) waarmee de stabiliteit en toepasbaarheid van de AquaTube® in verschillende
situaties berekend kan worden.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
De AquaTube® heeft bewezen goed te presteren tijdens verschillende situaties.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem heeft voor zover bekend geen fysieke, chemische of anderszins permanente effecten
op de omgeving.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem is groter dan veel andere systemen, maar heeft bewezen om goed te werken.



Beschrijving keermiddel Hesco Concertainer Bastion
Generieke groep: Gevulde container - doorlatend

1. Product naam en gegevens fabrikant

Hesco Bastion Ltd (producent)
Unit 37, Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds LS9 aNP
Tel: 01132486633
E-mail: hescob@aol.com
http://www.hesco-group.com
Kevin Hardy

Profile Technologies Ltd (slechts distributeur in de omgeving Hereford en Worcestershire)
Offices 6 and 7, Former Magistrates Court, Market Hall Street, Kington, Herefordshire HR5 3DP
Tel: 01544230023
E-mail: info@profiletechnologies.co.uk
http://www.profiletechnologies.co.uk
Brian Jackson

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Concertainer Bastion bestaat uit een serie gelaste gaas panelen vertikaal verbonden door ijzeren ring
spiralen om een serie volledig inklapbare modulaire eenheden te vormen. Deze eenheden zijn gevoerd met
niet-gewoven geotextiel. De eenheden kunnen snel en gemakkelijk met elkaar verbonden worden door
middel van vertikale stalen pinnen. De eenheden worden vervolgens gevuld met zand of een mengsel van
zand en grind. Het vullen kan handmatig of met behulp van een graafmachine of cement vrachtauto gedaan
worden. De Bastions zijn gemaakt van gelast gaas bedekt met een Bezinallaag. Het geotextiel is een 200
g/m2 robuuste voering dat hergebruikt kan worden. Het is beschikbaar in de kleuren grijs, zandkleurig of
groen.

-~f"'~';'I~ __ ,-...,.""."...
3. Beschikbare maten en dimensies
3. 1 Lengte per deel

1,2-10,0 m lang x 0,6-2,0 m hoog x 0,3-2,0 m breed
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,6-2,0 m. Het kan piramide -gewijs gestapeld worden om hoger te maken.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Eenheden kunnen bochten bevatten of verbonden worden in rechte hoeken.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

0,3-2,0 m afhankelijk van de grootte van de basis eenheid.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Volgens Hesco Bastion zijn kwel en overslag mogelijke faalmechanismen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte



Het is getest tot 3,0 m diepte (piramide - gewijs gestapeld)
4.3 Gevoeiigheid voor kwei

Er zal minimale kweloptreden voor overstromingswater. Naar verwachting zal dit in de loop van de
tijd verslechteren als de bodem verzadigd raakt. Pompen is alleen noodzakelijk om de
landinwaartse kant droog te houden in extreme omstandigheden. Hesco Bastion adviseert het
toepassen van een ondoorlatende membraan over het systeem om kwel te voorkomen.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Door zijn aaneengesloten constructie, is Hesco Bastion er van overtuigd dat de Concertainer niet
zou moeten falen of verslechteren gedurende het gebruik.

4.5 MUyl::ilijkl/l::1ic.1lul vetlluyifly lijUem; yl::ivruik
Aanvullende eenheden kunnen gevuld worden en achter of bovenop bestaande eenheden
geplaatst worden om de breedte en hoogte van de dam te vergroten.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Biedt weerstand tegen golven en drijvend afval. Vandalisme kan de Concertainer Bastion geen
serieuze schade berokkenen. Het systeem kan tijdens het gebruik gerepareerd worden.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1 m hoog)

Met twee mensen kan het systeem in 3 uur en 20 minuten opgezet worden, met behulp van een
mechanisch vulsysteem.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Het installeren gebeurt handmatig. Een mechanisch vulsysteem kan gebruikt worden om de
Concertainer te vullen. Dit verkleint de tijd tot operationeel zijn.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem is eenvoudig op te bouwen. Hesco Bastion verzorgd installatie gidsen en bied
trainingen aan. Profile Technologies Ltd (een distributeur) bied ook de mogelijkheid mankracht in te
huren voor het operationeel maken.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Bereikbaarheid voor vrachtwagens is nodig om grotere eenheden te vervoeren naar de
gebruikslocatie of om vulmateriaal te transporteren als deze niet daar aanwezig is. De
concertainers kunnen op pallets opgeborgen worden van 1,0-1,3 m lang x 1,0-1,4 m wijd x 1,8 m
hoog. Een pallet kan 70-140 m concertainer eenheden bevatten.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
De concertainer kan op willekeurig oppervlak toegepast worden behalve bovenop bestaande kades
waar de breedte van de kade een beperking vormt.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De Concertainer Bastion is een tijdelijk systeem en waardoor vaste onderdelen niet benodigd zijn.

!5.7 Mogelijke gehflJikslnr.Rties
Het systeem kan toegepast worden op oevers (rivieren en meren) en kan enkele golf activiteit
weerstaan. Het kan ook gebruikt als een tweede-lijns overstomings verdediging, en als een
afscheiding van percelen/eigendommen en om ontsluitingswegen af te sluiten.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Voordat de eenheden worden opgeborgen dienen ze schoon gespoten te worden na gebruik. Het
systeem is in zijn geheel te hergebruiken. Dank zij de Bezinal coating hebben de stalen onderdelen
een levensduur van 30 jaar; het geotextiel heeft een levensduur van ongeveer 1° jaar mits het
tijdelijk wordt gebruikt.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Afhankelijk van de grootte van de concertainer die gebruikt wordt kost het, exclusief de kosten voor
het vullen ongeveer €5000.

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Er is een vrachtwagen nodig om de containers naar de gebruikslocatie te transporteren en een
vrachtwagen met aggregaat om de containers te vullen.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
De kosten voor het vullen en het transporteren naar de gebruikslocatie.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

De constructie oogt netjes. Het maakt gebruik van lokale materialen en het aggregaat is goed
afgesloten.

7.2 Test informatie



Succesvolle proeven zijn uitgevoerd door de Agency in 1998 in de River Ouse en bij de proef
locatie Lea Marston in de West Midlands. In een vergelijkende proef is een muur van 10m lang x 1
m hoog x 1 m breed met zand zakken gebouwd. Hier had een team van tien man zeven uur voor
nodig. Er werden ongeveer 1.500 zand zakken gebruikt. Dezelfde muur werd door twee man in 20
minuten gemaakt door een concertainer te gebruiken. De concertainer eenheden waren gevoerd
met een waterdichte membraan en er trad aanzienlijk minder kwel op dan bij de muur van
zandzakken.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Er zijn video beelden beschikbaar van proeven die aantonen dat de concertainer goed presteert
onder gebruikstoestand.

7.4 Milieu aspecten
De meeste eenheden zijn volledig geschikt voor hergebruik. Permanente eenheden kunnen
afgewerkt worden met steen of hout. Het milieu effect is laag. Alle units kunnen na gebruik
verwijderd en/of hergebruikt worden. Het vulmateriaal kan handmatig of mechanisch verwijderd
worden.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem is een sneller en beter alternatief voor zandzakken.



Beschrijving keermiddel Ouickdam Damm Flood Safety System
Generieke groep: Gevulde container - doorlatend/ondoorlatend

1. Product naam en gegevens fabrikant

Ouickdam Damm Flood Safety System

Qllir.krlnm Damm Flood Snfety System
Postfach 100351, 0-35333 Giessen, Germany
Tel: +49641 96870
E-mail: info@quick-damm.de
http://www.quick-damm.de
Peter Lökös

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Ouickdam Damm Flood Safety System bestaat uit een simpele stalen koker (aluminium kokers zijn ook
mogelijk voor kleinere maten) bedekt met een op maat gemaakte, flexibele geotextiel fleece (doorlatende
container), of voor extra treksterkte bedekt met een waterdichte polyesther geotextiel (ondoorlatende
container) met een PVC-laag. De open containers hebben een trapezium vorm en kunnen gevuld worden
met zand, grind, bodem, stenen, keien of sintels (geotextiel fleece) of water (waterdichte polyesther textiel).

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

2,0 m; 6,0 m and 12,0 m
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,5 m; 1,0 m en 1,5 m hoogte per eenheid
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Op maat ontworpen eenheden staan toe dat de constructie bochten en hoeken kan bevatten.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

De verbindingen zijn allernaal 1,5 m of 3,0 m in de lengterichting van de eenheid. Het aantal
verbindingen is afhankelijk van de totale gewenste lengte.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
0,8 m; 1,3 m en 2,7 m afhankelijk van de gewenste eenheid grootte.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overslag, kwel en bezwijken zijn mogelijke faalmechanismen met het OuickDamm systeem.
Echter, riemen en grondharingen kunnen toegepast worden om het systeem extra te beveiligen
tegen rollen, omslaan of afglijden.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
Deze wordt niet genoemd, maar de waterhoogte moet minder zijn dan het niveau van het
vulmateriaal.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het optreden van kwel is afhankelijk van het type oppervlak. Het ondoorlatende systeem is
waterdicht. Daarnaast is de doorlatende variant bijna even waterdicht als gevolg van de breedte
van het systeem. Kwel kan optreden door de onderliggende bodemlaag.



4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Quick Damm verklaard dat het systeem met toenemende mate zal verslechteren na schade
afhankelijke van de omvang van de initiële schade.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
De hoogte van het systeem kan tijdens het gebruik aangepast worden door eenheden te stapelen,
mits de containers gevuld zijn met aggregaat en niet met water.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Afhankelijk van het type- en de mate van schade aan het systeem, zal de schade in toe nemende
mate verslechteren. Echter, kleine schade kan gerepareerd worden tijdens gebruik.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor instal/atie (100 m lang x 1m hoog)

Met een team van 4-6 mensen kan het systeem in 1 uur opgezet worden.
5.2 Instal/atie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig, echter voor het vullen van de containers zijn laadvoertuigen of pompen nodig.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte instal/a tie

Makkelijke constructie. Het systeem is eenvoudig op te zetten zonder gereedschap.
5.4 Vereisten voor opslag en transport

Quick Damm kan een ruimtebesparende, weerbestendige en oprolbare opslag container leveren.
Deze kan met vrachtwagens vervoerd worden naar de plaats van gebruik. Een container kan een
Quick Damm systeem met een lengte van 250 m bevatten tot een hoogte van 1,0 m. De containers
zijn toegangkelijk aan drie zijden, om snel en makkelijk te kunnen lossen.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Quick Damm kan toegepast worden op elke vlakke ondergrond (gras, bodem, of beton), maar is
niet geschikt op hellende oppervlakken. Quick Damm verklaard dat het systeem geïnstalleerd moet
worden op een locatie dat geschikt is voor mensen om op te lopen.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Quick Damm is een tijdelijk systeem waardoor vaste onderdelen niet benodigd zijn.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Het systeem kan gebruikt worden als een tweedelijns verdediging, voor het afbakenen van
gebouwen en locaties die toegankelijk gehouden moeten worden. Het Quick Damm systeem kan
toegepast worden in gebieden met golf werking, mits het gevuld is met aggregaat en niet met
water.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het Quick Damm systeem verslechtert niet in de loop van de tijd. Echter, regelmatig reinigen,
inspeetie en reparatie van scheuren zijn belangrijk- met name na gebruik. De vorm en bouw van
het systeem vergemakkelijken het reinigen.

6.2 Instal/atiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Ongeveer € 25.000 voor alle onderdelen (uitgepakt).

6.3 Benodigde mankracht voor instal/atie
Een 'roll-on' container vrachtwagen is vereist om de ingepakte Quick Damm naar de
gebruikslocatie te vervoeren. Er zijn geen verdere installaties nodig behalve die om het systeem te
vullen. De container bevat ook een wagentje (geschikt voor onverharde wegen) om te helpen bij
het opzetten. Installatie is handmatig en vereist 4-6 mensen.

6.4 Additionele instal/atie- en verwijderingskasten
Additionele kosten kunnen de kosten voor het aggregaat zijn mits er geen water of locaal
aggregaat wordt gebruikt.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De constructie oogt netjes. Het maakt gebruik van lokale materialen en het aggregaat is goed
afgesloten.

7.2 Test informatie
Quick Damm heeft veel verslagen van succesvol gebruik in Duitsland. Het is gebruikt aan de
rivieren de Rijn, de Elbe en de Nidda. Een lange lijst referenties zijn beschikbaar op de website van
Quick Damm.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Zeer goed. Het Quick Damm systeem is veelvuldig geprezen door Duitse organisaties.

7.4 Milieu aspecten



Het Quick Damm Systeem heeft een milieuvriendelijk ontwerp. Het veroorzaakt geen vervuiling en
tast het milieu niet aan.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem is zowel verkrijgbaar in doorlatende- als ondoorlatende containers.



Beschrijving keermiddel Continuous Berm
Generieke groep: Gevulde container - doorlatend

1. Product naamen gegevens fabrikant

Continuous Berm

MBW (UK) Ltd
Unit 6, Bradley Fold Trading Estate, Radcliffe Moor Road, Bolton BL2 6RT
Tel: 01204387784
E-mail: mbwuk@btinternet.com
http://www.mbw.com
Greig Sandifold

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
De Continuous Berm wordt gemaakt door een apparaat dat een continue rol geotextiel met een
dwarsdoorsnede van 0,3 x 0,3 m vult met zand, stenen of in-situ bodemmateriaal. Door de meest geschikte
geotextiel toe te passen kan de berm ontworpen worden om opgelost- en afgespoeld sediment te filteren uit
bepaalde afvoeren. Het wordt voor 95% effectief geacht om geërodeerd materiaal op te vangen en te
scheiden van het water. De bermen kunnen ook in afzonderlijke eenheden gesneden worden en gestapeld
worden ter vervanging van zand zakken.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Onbeperkt. De lengte wordt slechts beperkt door de beschikbare lengte geotextiel op de rol.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Tot 0,3 m. Het systeem is speciaal bedoeld voor het opvangen en filteren van erosie materiaal.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Het Continuous Berm apparaat kan gebruikt worden in bogen en bochten. Hoeken kunnen ook
gevormd worden.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Er is een hechting langs de bovenkant. Deze is dicht geniet.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
0,3 m

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

MBW heeft geen mogelijke faalmechanismen gespecificeerd. Echter, door de constructie van de
berm en de beperkte hoogte zijn overslag, afrollen en kwel de meest waarschijnlijke mechanismen.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
300 mm. Dit kan hoger zijn als de bermen worden gestapeld.

4.3 Gevoeligheid voor kwel



De hoeveelheid kwel is afhankelijk van het type vulmateriaal en geotextiel dat gebruikt wordt voor
de berm. Het kan daarom als dam gebruikt worden om afstromend water en sediment tegen
houden. Kwel beïnvloedt de stabiliteit van de constructie niet.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
De berm is aaneengesloten en zou niet moeten falen. Progressief falen is onwaarschijnlijk.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
De beschermingshoogte kan vergroot worden tijdens het gebruik door te stapelen.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De geotextiel is robuust, maar schade zou kunnen optreden. Reparaties zijn niet mogelijk tijdens
het gebruik; echter, vervanging van bepaalde lengtes berm is wel mogelijk op de locatie van de
schade.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Twee of drie mensen kunnen een berm installeren met een hoogte van 0,3 m over een lengte van
100 m in 20 minuten.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie)
Het Continuous Berm apparaat wordt getrokken door een kleine tractor of een 4x4 voertuig. Enige
handmatige assistentie is wel vereist.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
MBW heeft geen informatie verschaft over de kans dat de installatie onjuist wordt uitgevoerd.
Echter, het proces is simpel en vereist weinig handmatig werk.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het Continuous Berm apparaat is klein genoeg om getransporteerd te worden naar de
gebruikslocatie op een trailer of op een laadbak.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens MBW kan het Continuous Berm apparaat zich aanpassen aan alle vlakke terrein condities.
Echter, het type bodemoppervlak bepaald hoeveel kwel er zaloptreden omdat dit afhankelijk is van
het contactvlak tussen de berm en de bodem.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De berm is een tijdelijk systeem en waardoor vaste voorzienineen niet benodlqd zijn. De berm is
vandalisme-gevoelig, maar beschadigde delen kunnen vervangen worden.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens MBW kan de Continuous Berm op elke locatie toegepast worden behalve bepaalde kleine
openingen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Er is geen onderhoud nodig. Het is niet mogelijk de geotextiel te hergebruiken; de mate van slijtage
van de berm is afhankelijk van het type geotextiel dat gebruikt wordt in de constructie.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
De berm kost ongeveer €3,50 per meter. Dus, een lengte van 100 m zalongeveer €350 kosten (dit
geld slechts bij een hoogte van 0,3 m).

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
Er zal een team van twee of drie mensen nodig zijn, een voertuig om het berm-producerende
apparaat te trekken en aggregaat om de berm mee te vullen.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskosten
Vervangen van het geotextiel. Er zijn geen bijkomende kosten voor training of installatie.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

In tegenstelling tot zandzakken is de berm aaneengesloten en oogt het netjes. De geringe hoogte
van de berm maakt het minder opvallend.

7.2 Test informatie
Er zijn goede resultaten behaald met uitvoerige proeven met het Continuous Berm apparaat in
Colorado, Tennessee en California.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
De berm presteert goed onder een reeks verschillende omstandigheden, maar slechts bij een
beperkte waterlaag.

7.4 Milieu aspecten
De berm is na gebruik te verwijderen en het vulmateriaal kan verwerkt worden in het plaatselijke
bodemmateriaal.



7.5 Additioneel commentaar
Het systeem is niet bedoeld om overstromingswater tegen te houden, maar het kan wel gebruikt
worden om de stromingsrichting van afstromend water om te leiden zodat laag liggende gebieden,
waar plaatselijk overstroming kan optreden, worden ontzien.



Beschrijving keermiddel Water-Gate TM

Generieke groep: keermiddel - vrijstaand

1. Product naamen gegevens fabrikant

Water-Gate TM instant waterkering

MAan SAr.llr Inc
145 Jutras Boulevard East, Suite 3 Vicoriaville, Quebec, Canada G6P 4L8
Tel: (+1) 819 751 0222
E-mail: info@megasecur.com
http://www.megasecur.com
Jacques Lauzon

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
Water-Gate™ is een verplaatsbare, herbruikbare, 'zichzelf vullende' waterkering. Terwijl water binnendringt
over de voorste'slab', ontstaat een wig-vormige dam. De druk die uitgeoefend wordt op de dam houdt het
op zijn plaats. De horizontale kracht op de dam is even groot als de verticale. De bodem van de Water
Gate TM is breder dan de diepte van het water dat tegengehouden wordt, waardoor de druk
(kracht/oppervlak) dat uitgeoefend wordt op de bodem groter is. Individuele eenheden wordt samengevoegd
om samen een aaneengesloten dam te vormen.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

7,5-15,2 voor de kleinste Water-Gate™ (0,38 m hoog)
9,1-15,2 m voor een Water-Gate™ met een hoogte van 0,53 m
10,7-22,9 m voor een hoogte van 0,71 m
Het 75 m lange Water-Gate TM model is speciaalontworpen tegen overstromingsgevaar en heeft
een hoogte van 2,0 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet.

3.3 Hoogte range
0,38 - 2,0 m

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Water-Gate TM kan toegepast worden in lichte bogen. Er wordt geen informatie geleverd over hoek
verbindingen.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Twee.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
2,4 m voor de Water-Gate TM met een hoogte van 0,71 m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke {aalmechanismen

Megasegur heeft hierover geen informatie geleverd. Door de aard van de constructie van dit
systeem zijn mogelijke faalmechanismen overslag, kwel en afglijden. Volgens Megasecur kan de
Water-Gate TM niet instorten, scheuren of kapot gaan.



4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
Megasecur heeft hierover geen informatie geleverd. De maximum product hoogte is 2,0 m.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Megasecur heeft hierover geen informatie geleverd. Kwel is afhankelijk van het contactoppervlak
tussen de dam en de grond. Enige kwel wordt wel verwacht bij dit type product, met name bij
waterlagen van een beperkte hoogte. Volgens Megasecur is pompen niet nodig om de
landinwaartse kant van de dam droog te houden.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Megasecur heeft hierover geen informatie geleverd. De Water-Gate TM is een continue waterkering
tot 75 m lang. Bresvorming zou niet moeten voorkomen als faalmechanisme voor dit product.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee - dit product wordt voor bepaalde hoogtes gemaakt.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De duurzame materialen die gebruikt worden, de in laboratora beproefde sterkte en de veiligheids
normen die door Megasecur worden gehanteerd zouden moeten garanderen dat de water dam
een hoge-kwaliteits product is. Megasecur heeft hierover geen informatie geleverd.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Volgens Megasecur duurt het 20 minuten om het systeem met een hoogte van 0,71 m en een
lengte van 100 m te installeren.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie)
Handmatig. Weinig tot geen locatie voorbereiding is nodig, hoewel het verwijderen van grote keien
om het contactoppervlak te verbeteren soms nodig is.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Zeer klein. Het product is eenvoudig te installeren en gemakkelijk uit te rollen. De Water-Gate TM

heeft geen kleinere onderdelen of vaste bevestigingsonderdelen. Water-Gate TM dammen kunnen
op een eenvoudige manier aan elkaar gehecht worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Benodigde opslag ruimte is minimaalomdat de Water-Gate TM opgerold kan worden. Benodigde
vervoermiddelen zijn ook minimaal door de kleine omvang en het lage gewicht. Een Water-Gate TM

van 30,5 m lengte en een hoogte van 0,71 m kan ingepakt worden tot een rol met een diameter
van 0,65 m en een hoogte van 0,55 m met een totaal gewicht van 75 kg.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
De Water-Gate TM kan zich aanpassen aan de meeste terreincondities. Het kan echter niet gebruikt
worden bovenop smalle oeverwallen (vanwege de 'slab' lengte) of op hellende oppervlakken ..

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De Water-Gate TM is een tijdelijk systeem waarvoor vaste onderdelen niet benodigd zijn.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Volgens Megasecur is de Water-Gate TM geschikt om te gebruiken bovenop dijken en kades, als
een tweede lijn van verdediging tegen overstromingsgevaar en voor het afschermen van
eigendommen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

De Water-Gate TM is volledig te hergebruiken en makkelijk schoon te maken met een tuinslang. Het
materiaal is duurzaam en heeft vele laboratorium proeven doorstaan.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Megasecur heeft hierover geen informatie geleverd.

6.3 Benodigde mankracht voor installatie
De Water-Gate TM kan geplaatst worden door een persoon, hoewel twee mensen de voorkeur heeft
met de grotere dammen. Voor het vervoeren van de grotere Water-Gate TM naar de gebruikslocatie
is een kleine piek-up truck of een vergelijkbaar voertuig nodig.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskasten
Geen. Training is niet inbegrepen in de prijs van het product; echter, Megasecur levert wel een
'water dam' gebruikers handleiding en een video over de installatie.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De Water-Gate TM is eenvoudig en gemakkelijk op te zetten. Het is alleen beschikbaar in een
opvallende gele kleur. Het is een bescheiden dam die de waterloop waar het in gebruikt wordt niet
negatief beïnvloed.



7.2 Test informatie
De materialen hebben laboratorium sterkte proeven ondergaan. Megasecur heeft geen
aanvullende test informatie aangeleverd.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
De Water-Gate TM presteert goed in praktijk omstandigheden. Het heeft diverse prijzen gewonnen in
Canada, waaronder drie internationale prijzen in de categorieën brand bestrijding, hulp bij
calamiteiten en milieu.

7.4 Milieu aspecten
De Water-Gate TM is milieuvriendelijk en vervuilt zijn omgeving niet.

7.5 Additioneel commentaar
De Megasecur Water-Gate TM is al in gebruik sinds 1999 en wordt sinds die tijd verder ontwikkeld.



Beschrijving keermiddel Aquadam
Generieke groep: Lucht /water gevulde band

1. Product naam en gegevens fabrikant

Aquadam (Water Structures ® )

Water Structures Unlimited ®
PO Box 206, Carlotta, California 95528, USA
Tel: (+1)800 682 9283
E-mail: INFO@Cofferdam.net
http://www.waterstructures.com
David Doolaege

Aquadam™

Riverside Water Technologies Ltd
Riverside Centre, Pipe House Wharf, Marfa Road, Swansea SA 1 1TD
Tel: 01792 655968
E-mail: help@riverside-water.co.uk
http://www .riversid e-water. co. uk
Ian Rees

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

Aquadam™ (Water Structures ® in the USA) combineert drie banden en een water voorraad. Twee
polyethyleen 'binnen banden' binnenin een enkellaags-, geweven geotextiel hoofdband worden tegelijkertijd
volgepompt met water. De massa en interne wrijving tussen de hoofdband en de binnenbanden resulteert in
een massieve, stabiele 'muur', die zich automatisch aanpast aan het bodem oppervlak als de Aquadam™ in
gebruik wordt genomen. De Aquadam TM combineert gewicht en wrijving om een effectieve water-gevulde
dam te vormen.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Beschikbaar in drie lengtes: 15 m, 30 m en 12,0 m
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,3 m - 3,0 m opgepompte hoogte
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Kan geïnstalleerd worden in bochten en bogen.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

De geïnstalleerde breedte aan de basis voor een 0,3 m Aquadam™ is 0,55 m.
De geïnstalleerde breedte aan de basis voor een 3,0 m Aquadam™ is 6,5 m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen



De manier waarop het gebouwd is maakt overslag, rollen en afglijden mogelijke faalmechanismen
voor een Aquadam TM.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
Deze hangt af van de grootte van de Aquadam TM. De maximum ontwerphoogte varieert van 1,75 m
(58%) voor het 3,0 m hoge systeem tot 0,225 m (75%) voor het 0,3 m hoge systeem.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het optreden van kwel is afhankelijk van de kwaliteit van de hechting met het oppervlak. De kwel
geassocieerd met de Aquadam TM is relatief laag door de grootte en massa van de constructie.
Enige mate van pompen zal nodig zijn om de landinwaartse kant van de dam droog te houden.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Progressief falen is afhankelijk van de grootte van de opening ten opzichte van de grootte van de
dam Aquadam TM zelf. Een kleine opening kan gerepareerd worden of gecontroleerd worden door
de dam tijdelijk harder op te pompen; een grote breuk in de dam zal de werking van de dam
negatief beïnvloeden.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Een kleine toename in hoogte is mogelijk door de dam tijdelijk harder op te pompen. Het stapelen
van de ene band bovenop de ander wordt niet aangeraden.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Een Aquadam TM lekt als het wordt doorboord of als het scheurt. Afhankelijk van de grootte van de
scheur kan de Aquadam TM in stand gehouden worden door continu te pompen of door de scheur
met waterdichte tape te repareren. Een Aquadam TM is vatbaar voor vandalisme omdat het is
gemaakt van geotextiel en polyethylene.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

3 uur.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

De locatie waar de dam geplaatst wordt moet vriJzljn van grote keien of andere obstakels, die de
Aquadam™ kunnen beschadigen of die voorkomen dat er een goede aansluiting met de
onderliggende grond kan plaatsvinden. Installeren gebeurt handmatig waarbij twee personen en
twee draagbare pompen (of een grotere pomp met een gesplitste aanvoer) nodig zijn voor een 0,9
m hoge Aquadam TM.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
De banden moeten gelijktijdig gevuld worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Een 0,9 m hoge en 30 m lange Aquadam TM kan opgeslagen worden op een rol van 3 m breedte
met een diameter van 0,5 m. Een trailer of een 4x4 piek-up truck is voldoende om de Aquadam™
te vervoeren naar de locatie waar de dam geplaatst wordt.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
De Aquadam TM kan zich aanpassen aan de meeste terreincondities. Het kan echter niet gebruikt
worden bovenop een bestaande muur of op een hellend oppervlak.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Aquadam TM is een tijdelijk systeem waarvoor vaste onderdelen niet benodigd zijn.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Aquadam TM is langwerpig en continu ontworpen en is daardoor geschikt om grote gebieden te
beschermen. Het is ideaal voor oeverwallen, als een tweede lijn van overstromingspreventie en om
te gebruiken als een afscheiding rondom eigendommen. De dam plaatsen bovenop een bestaande
dijk of oeverwal kan slechts met de kleinere variant door de beperking in de breedte. Het wordt
niet aangeraden de Aquadam TM te gebruiken om gaten of openingen te dichten van minder dan 6
m lang. De Aquadam TM is ook geschikt om waterlopen te verleggen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

De Aquadam TM is gemakkelijk schoon te maken door het te wassen met water voordat het wordt
verwijderd. Door het te laten drogen voordat het wordt opgeborgen zal de dam een langere
levensduur hebben. Kleine scheurtjes kunnen gerepareerd worden; als repareren niet meer
mogelijk is kunnen de binnenbanden vervangen worden. De Aquadam TM is volledig te
hergebruiken en kan behandeld worden om het te beschermen tegen UV licht.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
£ 7.872 (voor alle onderdelen die nodig zijn om een maximale waterhoogte van 700 mm te
weerstaan).

6.3 Benodigde mankracht voor installatie



Een 4x4 voertuig (of een gelijkwaardig voertuig) is nodig om de Aquadam™ te vervoeren naar de
gebruikslocatie. Daarnaast zijn er minimaal twee mensen en twee pompen nodig.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskosten
Er kan een training gegeven worden over het plaatsen van het systeem, maar dit is niet inbegrepen
in de product kosten. Er zijn geen extra kosten voor installatie of verwijdering. Ontruiming van de
gebruikslocatie na gebruik is niet moeilijk.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De Aquadam TM is een grote constructie die zeer zichtbaar is. De dam oogt netjes en het
vulmateriaal (water) kan op de gebruikslocatie zelf verkregen worden. Nadat het systeem
verwijderd wordt laat het geen sporen achter.

7.2 Test informatie
Aquadam TM en Water Structures ® voldoen aan de normen en eisen van zowel de US Environment
Protection Agency (EPA) als de US Clean Water Act. Ze hebben niet of nauwelijks een negatief
effect op het aquatische ecosysteem. Aquadam TM en Water Structures ® worden sinds 1990 met
succes gebruikt in de Verenigde Staten door een aantal verschillende organisaties en overheden.
Ze hebben goedkeuring van de US Army Corps of Engineers, de Canadian Federal Department of
Fisheries and Oceans, de British Colombia Ministry of the Environment en de Ontario Ministry of
Natural Resources.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Goed.

7.4 Milieu aspecten
De Aquadam TM is niet geschikt voor permanent gebruik. Het kan volledig verwijderd worden zonder
nadelige gevolgen voor het milieu. Het vervuilt niet en er hoeft lokaal geen grond verwijderd te
worden om te gebruiken als vulrnateriaal.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem wordt al meer dan 10 jaar succesvol gebruikt. De banden kunnen vanaf beide
uiteinden gevuld worden.



Beschrijving keermiddel Richardson flood control panel barriers
Generieke groep: Panel barrier

1. Product naam en gegevens fabrikant

Richardson flood control panel barriers

Richardson Flood Control Products
105 Gardenia Court, Upland, CA 91786, USA
Tel: +1 (0)9099828479
E-mail: res07wgd@verizon.net

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

De Richardson Flood Control Products levert metalen en voorgevormde betonnen panel barriers van
wisselende grootte. Ze kunnen zowel los worden gebruikt als worden gekoppeld aan verkeersbarrières
(USA ontwerp). Sommige ontwerpen zijn lieht van gewicht en daardoor gemakkelijk te hanteren. Er zijn
speciale pakkingen beschikbaar waarmee de systemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat
bochten en hoeken gevormd worden. Alle systemen dienen op een vlakke ondergrond te worden geplaatst.

- -- - -

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

2,4 - 6 m, afhankelijk van design type en model.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

0,4 -1,5 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

De panel barriers worden verbonden met flexibele pakkingen. Hierdoor kunnen hoeken en bochten
gemaakt worden.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Een.

3.6 Aantal horizoniele verbindingen (per deel/breedte)
Geen, indien verschillende delen worden gestapeld dan is er een verbinding nodig.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
0,6 - 1,2 m, afhankelijk van het type. De breedte aan de basis neemt toe met het stapelen van
meerdere delen op elkaar.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming, overslag, te weinig sterkte en lekkage/kwel zijn mogelijke faalmechanismen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

Tot het hoogste punt van de waterkering.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Geen informatie aangeleverd door het bedrijf, maar waarschijnlijk is het wel nodig om pompen te
plaatsen aan de landzijde.



4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Volgens Richardson is het systeem, als gevolg van het gewicht en de stabiliteit van de panelen,
niet gevoelig voor progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Ja, door het opstapelen van verschillende delen.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het systeem is gemaakt van staal en beton en dus bestand tegen schade.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Geen informatie aangeleverd. De fabrikant zegt echter wel dat het systeem snel kan worden
opgezet in minder tijd dan benodigd is voor het opzetten van een muur van zandzakken.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig en met behulp van apparatuur. De locatie moet vooraf vlak worden gemaakt zodat het
systeem goed waterdicht op de grond kan worden geplaatst. Sommige types kunnen met de hand
worden vervoerd. Voor andere types is echter apparatuur nodig. Er is geen speciaal gereedschap
nodig en ook is geen speciale training vereist.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Geen informatie ontvangen. Het systeem is echter redelijk eenvoudig.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan niet opgevouwen of ingeklapt worden. Daarom is zoveelopslagruimte nodig als
dat de barrière groot is. Er zijn vrachtwagens en hijskranen nodig voor het transport. Het transport
vergroot de installatietijd aanzienlijk.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem is het meest geschikt voor zachtere bodems, zoals aarde, gras of oevers. Er is een
model dat geschikt is voor plaatsing op beton maar dit systeem moet dan ook aan
verkeersbarrières gekoppeld worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het is een tijdelijk systeem en daarom is er geen voorziening nodig voor de toebehoren.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Aanbevolen gebruik op oevers, als secondaire waterkering, rond gebouwen en sommige systemen
langs toegangswegen. Niet geschikt voor kleinere openingen en in golven.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Onderhoud bestaat uit behandeling tegen roest en schoonmaak na gebruik. De onderdelen zijn
gemakkelijk schoon te maken en zijn herbruikbaar. De stalen en betonnen onderdelen zijn
duurzaam.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Geen kosten opgegeven. Richardson doet het ontwerp, verkoopt ontwerptekeningen en heeft een
patent.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Niet speciaalopgegeven. Voor het transport en installatie zijn echter wel een hijskraan en een
vrachtwagen nodig, inclusief een team mensen en standaard gereedschap.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Installatiehandleidingen en trainingen zijn beschikbaar maar niet inclusief in de kosten.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Het gebruik van staal en beton zorgt er voor dat het systeem er niet geweldig uitziet. Ze zijn echter
slechts tijdelijk in gebruik.

7.2 Test informatie
Geen informatie aangeleverd maar volgens de fabrikant is het systeem met succes gebruikt in de
USA.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Geen bewijs van prestaties tijdens gebruik.

7.4 Milieu aspecten
Tijdelijk aanwezig en niet vervuilend.

7.5 Additioneel commentaar
Geen.



Beschrijving keermiddel Rapidam
Generieke groep: keermiddel - vrij staand/flexibel

1. Product naam en gegevens fabrikant

Rapidam

Hydroscience I td
The Hangers, Bishops Waltham, Hants, S032 1EF
Tel: +44 (0)1489 890900
E-mail: sales@hydroscience.co.uk
http://www.hydroscience.co.uk
James Salkeld en Nic Ward

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

De Rapidam is een draagbare, herbruikbare waterverdediging. Er zijn twee versies van het systeem. Het
eerste type is een verankerd demontabel systeem (waterkering flexibel). Een huls met draad wordt vooraf
geïnstalleerd op een voorbereide ondergrond. Tijdens het opzetten worden de boutgaten op de hulzen
geplaatst en deze worden vastgezet met bouten. Het tweede type is een vrij staand tijdelijk systeem. Dit
systeem kan direct zonder voorbereidingen geplaatst worden. Het kan gemakkelijk getransporteerd en
opgezet worden in noodsituaties. Het is zowel geschikt voor plaatsing in een stedelijke als landelijke
omgeving. Het systeem bestaat uit linnen delen met een pvc coating. De verschillende delen worden aan
elkaar gekoppeld zodat een waterkering wordt gevormd. De hoogte is maximaal 1,0 m en het systeem heeft
een driehoekige doorsnede.

3. Beschikbare maten en dimensies

3.1 Lengte per deel
Minimaal 4,0 m. Maximaal 30,0 m.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet.

3.3 Hoogte range
Maximale hoogte is 1,0 m. Een systeem met een hoogte van meer dan 2,0 m is in ontwikkeling.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Het systeem kan hoeken, bochten en bogen maken. Speciale hoekstukken en eindstukken zijn
beschikbaar.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Twee per lengte.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
1,34 m - demontabele versie
4,42 m - tijdelijk versie

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming, scheuren of wegglijden zijn mogelijke faalmechanismen onder extreme
omstandigheden. Wegglijden is alleen mogelijk bij de tijdelijke versie.



4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
1,Om.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Volgens Hydroscience is het demontabele systeem voor 99% waterdicht en zal er in de loop van
de tijd geen extra kweloptreden. Alleen in het geval van hevige regen of hoge grondwaterstand zal
het nodig zijn om aan de landzijde te pompen.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Tests hebben uitgewezen dat een scheur of gat in het systeem geen impact zal hebben op de
totale constructie. Er zal alleen water kunnen stromen door het aanwezige gat/scheur. De scheuren
of gaten zullen niet groter worden (zelfs niet als ze over de volledige verticale lengte lopen)

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Nee.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De Rapidam is gemaakt van zeer stevig linnen met PVC coating welke is behandeld tegen UV licht
en schimmels. Een puinscherm kan eventueel ingebouwd worden waardoor puin niet gemakkelijk
tegen de achterkant kan aankomen. Het systeem is gevoelig voor vandalisme. De hulzen kunnen
afgedekt worden met kapjes waardoor lopen en stampen geen schade veroorzaakt.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Twee personen kunnen het systeem in 3 uur opzetten.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig. Materiaal zoals bijvoorbeeld een 4x4 wagen is nodig voor transport van het materiaal
naar de locatie. De locatie hoeft niet geprepareerd te worden maar het is handig om grote objecten
te verwijderen zodat het systeem beter tegen de bodem aan kan worden gezet.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem is ontworpen voor extreme situaties. De bevestigingsdelen zijn simpel en zo
ontworpen dat ze alleen op de juiste manier geïnstalleerd kunnen worden.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Niet in direct zonlicht, op een droge plaats en niet in de buurt van chemicaliën opslaan. Het
systeem is compact en heeft weinig opslagruimte nodig. Bijvoorbeeld een rapidam van 10,0 lang bij
1,0 hoog heeft een opslag van 1,4 lang bij 0,45 hoog nodig. Transport materiaal is afhankelijk van
het benodigde systeem. Rapidams met een kleine lengte kunnen met de hand verplaatst worden of
met behulp van een speciaal door Hydroscience ontworpen trolley. Grotere dammen kunnen
worden vervoerd met een trailer.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens Hydroscience kan het systeem aangepast worden aan elk terreintype. Het gebruik van de
vrijstaande tijdelijke waterkering op oevers kan echter beperkt worden door de kruinbreedte.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De Rapidam is beschikbaar als tijdelijk en als demontabel systeem. Alleen het demontabele
systeem maakt gebruik van bevestigingsonderdelen. Dit zijn draadhulzen welke vastzitten in de
fundering. Ze worden afgedekt met kapjes welke bestand zijn tegen lopen/stampen. Het systeem
werkt nog steeds als slechts 1 van de 2 hulzen werkt.

5.7 Mogelijke gebruiks/ocaties
Volgens Hydroscience kan de Rapidam alleen niet gebruikt worden in deuren en openingen van
minder dan 3,0 m.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Indien het systeem goed wordt opgeborgen kan het gedurende 5 - 10 jaar gebruikt worden. De
Rapidam heeft weinig onderhoud nodig en hoeft alleen af en toe gecheckt en schoongemaakt
worden. Het systeem kan eventueel plat worden neergelegd waardoor het gemakkelijk kan worden
schoongemaakt. Het systeem kan opnieuw gebruikt worden. Indien het systeem is opgedroogd kan
het opgerold en opgeborgen worden. De metalen onderdelen kunnen het beste geolied worden
voordat ze worden opgeslagen.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
26,160 pound voor een recht stuk.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Voor het installeren zijn twee personen nodig, een barriere deel, een bout per huls en een
verankeringsplaat per twee hulzen.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
De kosten van training en verwijdering zijn niet inclusief.



7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

De Rapidam is netjes afgewerkt en heeft een modern ontwerp.
7.2 Test informatie

Het demontabele systeem is recentelijk gedurende drie maanden getest in een golfbassin van HR
Wallingford. Er zijn goede testresultaten geboekt met o.a. golf testen, overstroming, puin en
waterdruk. De vrijstaande versie wordt nog getest.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Verschillende testen hebben laten zien dat de Rapidam goed presteert.

7.4 Milieu aspecten
Zo weinig mogelijk impact. Alleen bij de demontabele kering wordt iets achtergelaten. Er zijn
verschillende kleuruitvoeringen. Rapidam gaat belangrijke informatie zoals telefoonnummers en
EHBO informatie op de barrière aanbrengen.

7.5 Additioneel commentaar
De Rapidam is een nieuw type waterkering, licht van gewicht en gemakkelijk in gebruik.



Beschrijving keermiddel Pallet Barrier
Generieke groep: keermiddel - met frame

1. Product naam en gegevens fabrikant

Pallet Barrier

Geodesign AB (fabricant)
Teknikringen 1, s-58330 Linkoping, Sweden
Tel: +46 (0)1321 1955
Tel: +46 (0)705 515 455 (mob)
E-mail: Kullberg@geodesign.se
http://www.geodesign.se
Sten-Magnus Kullberg

Pallet Barrier (UK leverancier)
5 Fore Street, Topsham, Exeter, Devon EX3 OHF
Tel: +44 (0)1392 876100
E-mail: BrittWarg@Palietbarrier.com
http://www.palletbarrier.com
Britt Warg

2. Algemene omschrijving en voorbeeld
Het systeem bestaat uit inklapbare gegalvaniseerde stalen steunen. Hierop kunnen standaard houten
pallets geplaatst worden. De steunen staan op een afstand van een pallet van elkaar. Dit wordt bereikt door
het plaatsen van dubbele horizontale stangen welke precies een afstand van 1,2 meter geven. De pallets
worden op de steunen bevestigd en vervolgens afgedekt met een waterdicht membraan van polypropyleen.
De onderzijde van het membraan wordt vastgehouden door zandzakken. De bovenzijde wordt vastgezet
door klemmen. De zandzakken worden vervolgens weer vastgezet aan het membraan met
afdichtingskiemmen.
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3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

0,8 m voor staande pallets.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Beschikbaar zijn hoogtes van 0,65 m, 0,95 m, 1,25 m en 1,80 m.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizoniele vlak

Er zijn houten hoekelementen beschikbaar zodat het systeem hoeken kan maken. Kleinere
veranderingen in richting kunnen door het systeem zelf gemaakt worden.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Een verbinding aan elke zijde van het pallet.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Maximaal een verbinding per pallet (na verhoging van het systeem) of geen verbinding indien
slechts een pallet in de hoogte wordt gebruikt.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau



1,15 m voor pallet steunen. 2,15 m voor pallet steunen en membraan aan de waterzijde. Na
verhoging met een extra pallet neemt de breedte toe met 1,2 m tot 2,35 en 3,35 m respectievelijk.

4. Constructie eigenschappen
4. 1 Mogelijke faalmechanismen

Wegglijden is een mogelijk faalmechanisme. Dit kan gebeuren bij plaatsing op gras of kleiige
bodem indien geen haringen worden gebruikt. Wegglijden kan ook gebeuren indien het systeem
niet goed wordt bevestigd op een gladde betonnen ondergrond.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
1,BOm.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Kwel kan optreden onder het systeem door de bodem of aan de onderrand door het membraan. De
mate van kwel zal afnemen met de tijd aangezien het membraan verstopt raakt en de bodem
langzaam consolideert door plaatsing van de zandzakken. Éen 3-5 hoge druk waterpomp per 150
m is genoeg voor het drooghouden van de landzijde.

4.4 Gevoeligheid voor progressief fa/en
Volgens Geodesign zal een breuk in het systeem niet snel leiden tot progressief falen aangezien
de Pallet Barrier bestaat uit een membraan en een pallet. Alhoewel de pallets niet waterdicht zijn
zorgen ze wel voor een sterke afname van de stroming.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Tijdens gebruik kan het systeem in 3 stappen verhoogd worden (mede afhankelijk van de initiële
set-up). Bijvoorbeeld starten met 0,65 m (horizontaal pallet) en verhogen met twee horizontale
pallets tot 1,25 en 1,8 m. Hiervoor worden EUR 125 pallets gebruikt. Een andere mogelijkheid is
starten met 0,95 m (verticaal pallet) en verhogen met een verlengingsdeel tot 1,25 m en een
verticaal pallet tot 1,8 m. Hiervoor worden EUR 95 Plus pallets gebruikt.

4.6 Weerstand tegen beschadiginglreparatiemoge/ijkheden tijdens gebruik
Het membraan kan scheuren door ronddrijvend puin, maar dit kan gemakkelijk gerepareerd worden
met behulp van tape en plastic. Het systeem is niet gevoelig voor vandalisme maar moet wel
bewaakt worden tijdens dienst. Het systeem bestaat uit twee delen waardoor de tweede barrière
(houten pallet) nog bescherming geeft als de eerste barrière (membraan) beschadigd is geraakt.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Een team van 18 personen heeft 1 uur nodig.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

De installatie gebeurt handmatig maar voor het transport is wel apparatuur nodig. In Keulen is een
waterkering van 500 m lang in 5 uur opgezet door 18 mensen. Deze mensen waren niet getraind
en afkomstig uit 3 verschillende organisaties. Indien nodig kan het systeem door 1 persoon worden
opgezet.

5.3 Moge/ijkheid tot incorrecte installatie
Er zijn drie controlepuriten om een incorrecte installatie te voorkomen: de steun wordt langs de as
aan de goede zijde geplaatst, EUR pallets van goede kwaliteit worden gebruikt en deze worden
geplaatst tegen de steunen, het membraan wordt aan de buitenzijde geplaatst.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Het systeem kan buiten worden opgeslagen maar dient wel afgedekt te worden. Vijftig steunen
kunnen worden opgeborgen in een houten kist van 1,2 m x 0,8 m x 1,16 m. De steunen en pallets
worden met trailers of vrachtwagens vervoerd.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem is geschikt voor toepassing op vlakke bodems, ruw beton (geen glad en hard beton),
hellend vlak, gras en brede oevers. Er is geen extra bevestiging nodig voor plaatsing op bodems
met weerstand (asfalt, zand, morenen, grind). Extra bevestiging is wel nodig voor plaatsing op
cohesieve bodems (klei, modder, dik gras). De extra bevestigingspinnen kunnen door de 45 mm
gaten aan de onderste steun gehaald worden.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De Pallet Barrier is een tijdelijk systeem en heeft daarom geen vast toebehoren.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Het systeem is geschikt voor allerlei oevers en kades, als secundaire waterkering, langs
gebouwen, ter afsluiting van toegangswegen en voor kleinere specifieke openingen zoals gaten in
muren of verdedigingswerken.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid



Verslechtering van het materiaal treedt bijna niet op, behalve bij het plastic membraan. Het
membraan dient gecheckt te worden en eventueel elke 10 te worden vervangen. De steunen zijn
gegalvaniseerd en worden slechts tijdens hoogwater gebruikt. De kwaliteit van de EUR pallets
wordt bewaard door de transportbedrijven. De steunen zijn gemakkelijk schoon te maken met
water. Het systeem is herbruikbaar.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Een Pallet Barrier kost €115 - 300 per meter, afhankelijk van de hoogte.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Een vrachtwagen voor het vervoer. Het aantal mensen is afhankelijk van de beschikbare tijd.
Eventueel kan het systeem door 1 persoon worden opgezet.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Geodesign is zowel de fabrikant als de leverancier van het systeem. Het systeem kan gekocht
worden maar eventueelook gehuurd worden. Bij de productkosten worden de kosten voor training
en installeren niet meegenomen.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem ziet er netjes en stevig uit.
7.2 Test informatie

Er zijn stabiliteitstest uitgevoerd. Het systeem wordt gedurende lange tijd met succes gebruikt.
7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand

Het systeem wordt al een aantal jaren met succes in Europa gebruikt. In Arvika (Zweden) is een
lengte van 1,2 km gebruikt.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem vervuilt niet en heeft weinig impact op de omgeving.

7.5 Additioneel commentaar
Gebruik in het veld heeft aangetoond dat dit systeem kan omgaan met situaties zoals deze
voorkomen tijdens overstromingen. Geodesign heeft een techniek ontwikkeld waarbij de barrière
drijvend in plaats kan worden gebracht. Het systeem kan dus opgezet worden als een overstroming
al optreedt. Het systeem kan ook gebruikt worden voor tijdelijke omleidingen of als dam.



Beschrijving keermiddel MRP Systems modular shielding
Generieke groep: Gevulde container - impermeabel

1. Product naam en gegevens fabrikant

MRP Systems Modular Shielding

MRP Systeme Limited
PO Box 71, Marple, Cheshire SK6 5XB
Tel: +44 (0)161 4278910
E-mail: jsims@ukmrp.com
http://www.ukmrp.com
John Sims

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

Het MRP block system bestaat uit een range van holle, plastic delen welke zo gevormd zijn dat ze aan
elkaar gekoppeld kunnen worden. Elk apart deel kan aan alle vier de randen gekoppeld worden. Een gat
met een stop bovenin het systeem zorgt ervoor dat de blokken gevuld kunnen worden met zand of water. Er
zijn ook pompen beschikbaar voor het vullen. De blokken zijn gemaakt van UV-gestabiliseerd zwart
polyethyleen. Er zijn bevestigingsplaten beschikbaar voor het koppelen van de delen aan de grond of muur.
Voor het koppelen van de verschillende delen aan elkaar zijn plakstrips beschikbaar. Het systeem is
ontwikkeld om bescherming te bieden tegen straling. MRP heeft daarom geen informatie over de werking
tijdens overstromingssituaties.

3. Beschikbare maten en dimensies
3. 1 Lengte per deel

Minimaal- 0,5 m lang x 0,75 m hoog x 0,5 m breed.
Maximaal-1,0 m lang, 0,75 m hoog, 0,5 m breed.
Delen met een halve hoogte of lengte zijn beschikbaar.

3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen
Geen limiet.

3.3 Hoogte range
De blokken zijn 0,75 en 0,375 m hoog, maar kunnen op elkaar worden geplaatst tot een hoogte
van 6,0 m (1,5 m in overstromingssituaties).

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Hoeken van 90 graden kunnen gemaakt worden.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Twee.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Twee.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
0,5 m bij de basis. De breedte neemt toe als wordt gekozen voor het toepassen van T-profiel
vanwege de stabiliteit.



4. Constructie eigenschappen
4. 1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming, overslag en lekkage/kwel zijn mogelijke faalmechanismen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

MRP heeft geen informatie over de waterkerende werking.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Er zal mogelijk wat kweloptreden.
4.4 Gevoeligheid voor progressief falen

Geen informatie.
4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik

Het is mogelijk om het systeem te verhogen. Vanwege de stabiliteit dienen er dan waarschijnlijk
ook T-profielen gebruikt te worden.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Volgens MRP is het systeem niet gemakkelijk te beschadigen. De blokken zijn stevig en als ze zijn
gevuld hebben ze veel weerstand tegen ronddrijvend puin.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor instal/a tie (100 m lang x 1m hoog)

Het opzetten van een muur van 100 m x 0,75 m duurt ongeveer 4 uur.
Het opzetten van een muur van 100 m x 1,5 m duurt ongeveer 8 uur.

5.2 Instal/atie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig. De blokken moeten geïnstalleerd worden voordat ze worden opgevuld.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte instal/atie
Vanwege het koppelsysteem tussen de blokken is een incorrecte installatie vrijwel niet mogelijk.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
De blokken kunnen buiten worden opgeslagen maar het wordt aanbevolen om de blokken klaar
voor gebruik te maken door ze te plaatsen in vrachtcontainers. Een 6m ISO container heeft plaats
voor 72 blokken en een 40 m container heeft plaats voor 144 blokken.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
De bodem moet vlak zijn en het liefst met een gladde afwerking. Het systeem kan in dat geval
gebruikt worden op beton, oevers en grond.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het betreft een tijdelijk systeem waardoor er geen voorzieningen voor de toebehoren nodig zijn. De
bevestigingstukken welke worden gebruikt om de stevigheid te vergroten kunnen gemakkelijk
geschroefd worden.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Bijvoorbeeld als secundaire waterkering, als afsluiting rond gebouwen, langs toegangswegen, bij
deuren, pijpen, permeabele stenen en afvoerpijpen. Het systeem kan op oevers geplaatst worden
maar niet in gebieden waar golven optreden.

6. Financiële aspecten
6. 1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem hoeft vrijwel niet onderhouden te worden en is goed herbruikbaar. Polyethyleen is
goed bestand tegen weersinvloeden. Het materiaal is niet gemakkelijk te beschadigen en kan
eventueel gerepareerd worden tijdens het gebruik. Het systeem kan met water schoon worden
gemaakt.

6.2 Instal/atiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Ongeveer €65.000 inclusief pompen, bevestigingsmateriaal en transport van containers met
materiaal.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor instal/atie
Minimaal twee personen, liever drie. Vrachtwagens zijn nodig voor transport naar de locatie.

6.4 Additionele instal/atie- en verwijderingkosten
MRP kan op verzoek tegen extra kosten een installatieservice leveren. Het gebruik van ander
vulmateriaal dan water kan leiden tot extra kosten.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De constructie is netjes. Er worden locale materialen gebruikt (water voor het vullen) of eventueel
andere materialen maar deze zijn niet zichtbaar.

7.2 Test informatie



Het systeem is ontwikkeld als stralingsbarrière, er zijn geen testresultaten m.b.t. de werking in
overstromingssituaties.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Geen informatie.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem maakt gebruik van locaal opvulmateriaal. De blokken kunnen in verschillende kleuren
geleverd worden.

7.5 Additioneel commentaar
De starheid van het materiaal heeft als nadeel dat de eind- en bodembevestigingen kunnen gaan
lekken.



Beschrijving keermiddel Dura-Bull Barricade
Generieke groep: Gevulde container - impermeabel

1. Product naamen gegevens fabrikant

Dura-Bull Barricade

Creative Building Products
6409 Highview Drive, Fort Wayne, IN 46818, USA
Tel: +1 (0)2604590456
Fax: +1 (0) 260 459 0920
http://www.soacorp.com/cbp
Mr J C Brown (verkoop)

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

Het Dura-Bull Barricade systeem bestaat uit holle plastic onderdelen welke gevuld kunnen worden met
water of zand. De delen zijn gemaakt van gerecycled polyethyleen met een UV-protectielaag. De blokken
hebben twee 100 mm gaten aan de bovenkant om te vullen en twee 25 mm gaten aan de onderkant voor de
afvoer. Het systeem heeft een anti-slip bodem. Het systeem is ontworpen als verdedigings/protectie
barriere. Creative Building Products heeft dan ook geen testresultaten m.b.t. de werking in
overstrom ingssituaties.

3. Beschikbare maten en dimensies
3. 1 Lengte per deel

1,2 m, 1,8 m, 2,4 m en 3,0 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Hoogte van de blokken is 0,6 - 1,35 m. Het is mogelijk om de blokken op elkaar te stapelen.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Flexibiliteit niet groot, hoeken zijn mogelijk maar geen bochten.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Twee.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

0,8 m, bij opstapeling wordt dit breder.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke raalmechanismen

Overstroming, overslag en lekkage/kwel zijn mogelijke faalmechanismen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

1,2m.
4.3 Gevoeligheid voor kwel

Er zal kwel en lekkage optreden. In sommige gevallen zal het nodig zijn om te pompen aan de
landzijde.



4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Geen informatie, maar gezien het type constructie zal een breuk niet snel leiden tot progressief
falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Het is mogelijk om het systeem te verhogen tijdens gebruik.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
De delen zijn sterk en moeilijk te beschadigen. Ze kunnen gerepareerd worden tijdens gebruik en
zijn niet gevoelig voor vandalisme.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Ongeveer 40 minuten.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Handmatig. De blokken moeten geïnstalleerd worden voordat ze worden opgevuld.
5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie

Gemakkelijk te installeren.
5.4 Vereisten voor opslag en transport

De blokken moeten worden opgeslagen maar hierover is geen specifieke informatie aangeleverd.
Voor het vervoer is een vrachtwagen nodig. Indien er geen vulmateriaal op de locatie aanwezig is
zal dit ook vervoerd moeten worden.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het systeem kan gebruikt worden op een relatief vlakke ondergrond.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het betreft een tijdelijk systeem waardoor er geen voorzieningen voor de toebehoren nodig zijn.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Bijvoorbeeld als secundaire waterkering, als afsluiting rond gebouwen, langs toegangswegen, op
oevers en langs waterlopen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Hp.tDIJrr~-BIJIIsysteem behoeft weinig onderhoud en is gp.mr:Jkkelijkschoon te rnaken. Het systeem
is compleet herbruikbaar. Volgens Creative Builiding Products kan het systeem zeker 10 jaar mee.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Ongeveer €9000.

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Voor opzetten van het eerder beschreven systeem zijn minstens 4 mensen nodig en een pomp (als
water wordt gebruikt als vulmiddel). Vrachtwagens zijn nodig voor het transport.

0.4 Additionele installatie- en velwijderingkosten
Mogelijk extra kosten indien een ander vulmateriaal dan water wordt gebruikt.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De constructie is netjes. Er worden locale materialen gebruikt (water voor het vullen) of eventueel
andere materialen maar deze zijn niet zichtbaar.

7.2 Test informatie
Het systeem is ontwikkeld als veiligheidsbarrière, er zijn geen testresultaten m.b.t. de werking in
overstromingssituaties.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Geen informatie.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem maakt gebruik van locaal opvulmateriaal. De blokken kunnen in verschillende kleuren
geleverd worden en zijn gemaakt van gerecycled plastic.

7.5 Additioneel commentaar
De starheid van het materiaal heeft als nadeel dat de eind- en bodembevestigingen kunnen gaan
lekken.
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Beschrijving keermiddel Mobile Dam
Generieke groep: Lucht/water gevulde band

1. Product naam en gegevens fabrikant

Mobile Dam

Flooding Agency AIS
Sieipnersvej 17,4100 Ringsted, Denmark
Tel: +45 (0)5767 4811
E-mail: Flooding@FRAFlood.com
http://www.FRAFlood.com
Henning Gertz (Executive VP Sales and Marketing)

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

De Mobile Dam bestaat uit Twin Flex™banden (twee grote banden). De banden zijn gemaakt van polyfibre
met een PVC coating. De banden kunnen met speciale koppelingstukken aan elkaar gekoppeld worden.
Deze koppelingen zijn hol en van aluminium. Elke koppeling heeft lucht- en waterkleppen. De koppelstukken
kunnen afgesloten worden waardoor verschillende waterdrukken in de verschillende delen van de band
gecreëerd kunnen worden. De banden worden bevestigd aan de koppelstukken en vervolgens gevuld met
water. Het systeem kan uitgerold worden tijdens het vullen waardoor de installatietijd afneemt.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

Van 50 m tot 250 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

Band met diameter 1,15 m heeft hoogte van 0,9 m.
Band met diameter 1,25 m heeft hoogte van 1,00 m.
Band met diameter 1,50 m heeft hoogte van 1,25 m.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
De Mobile Dam is zeer flexibel en kan hoeken en bochten maken. Er wordt nog gewerkt aan
bochten van 95 graden of meer.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Twee (een op elk einde).

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)
Geen.

3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau
Een band met diameter 1,25 m heeft een basis van 2,80 m.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Overstroming, golf overslag of wegglijden zijn mogelijke faalmechanismen.
4.2 Maximale ontwerp waterhoogte

75% van de diameter waardoor een veiligheidsfactor van 2 wordt behaald. Het systeem blijft zeer
lang waterdicht.



4.3 Gevoeligheid voor kwel
Op betonbodems zou geen kwel mogen optreden. Op zachtere grond kan wat kweloptreden. De
hoeveelheid kwel neemt af met de tijd als gevolg van het inslijten van de dam in de bodem door het
grote gewicht. Eventueel kan er gepompt worden om het kwel water kwijt te raken.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Scheuren in de buitenrand van de band zullen niet snel leiden tot progressief falen.
Beschadigingen aan de binnenkant van de band zijn moeilijk te ontdekken maar het is aanbevolen
om in dat geval de binnenkant te vervangen. Flooding Agency AIS levert als service nieuwe
stukken band als de oude stukken worden ingeleverd. Een groot gat in de band zal wel leiden tot
progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Een extra band met een kleinere diameter kan eventueel op het systeem geplaatst worden. Dit
wordt alleen aanbevolen in het geval de dam dreigt te overstromen.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Een scheur of gat tot 200 mm kan gerepareerd worden tijdens het gebruik. Het systeem is gevoelig
voor vandalisme.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Het duurt ongeveer 45 minuten om de banden voor het vullen uit te rollen en de generator te
installeren. Vervolgens kan de Mobile Dam uitgerold worden met een snelheid van 10 m/minuut.
De installatie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Handmatig, maar er is ook wat materiaal nodig, o.a. voor het transport. Scherpe objecten moeten
van te voren van de locatie verwijderd worden.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem is simpel en gemakkelijk te hanteren, zelfs onder extreme omstandigheden. De
kleppen in de koppelingen worden uit veiligheidsoverwegingen gesloten als twee of meer delen
aan elkaar zijn gekoppeld. Deze kleppen zijn hierna alleen nog te openen met de hand of d.m.v.
luchtdruk. Een training door Flooding Agency AIS minimaliseert de mogelijkheid tot incorrecte
installatie.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Voor het opslaan van 100 m (inclusief koppelstukken) is een volume van 4 m3 nodig. Het materiaal
kan het beste binnen, op een droge, donkere plek bewaard worden. Het materiaal kan opgerold
worden maar mag ook plat neergelegd worden of opgerold op een haspel. Het systeem kan
vanwege zijn lage gewicht (3 kg/m) getransporteerd worden met kleine vrachtwagens of 4x4
wagens. Eventueel kan het systeem gedragen worden (een deel van 50 m weegt ongeveer 150
kg). Grotere stukken kunnen per helikopter vervoerd worden.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Volgens de Flooding Agency AIS is de Mobile Dam geschikt voor elk type terrein, behalve hellend
terrein. Tegen muren kan een enkele band gebruikt worden. Door gebruik van hetTwin Flex™
systeem kan de druk in elke band aangepast worden waardoor het zeer geschikt is voor locaties
met een onregelmatige bodem.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Het betreft een tijdelijk systeem waardoor er geen voorzieningen voor de toebehoren nodig zijn.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Het systeem is lang en daarom vooral geschikt voor het beschermen van grotere gebieden. Ideaal
op oevers (afhankelijk van de breedte), als secundaire waterkering of als afsluiting rond gebouwen.
Kan ook gebruikt worden om waterstromen van richting te doen veranderen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het materiaal is behandeld tegen UV licht. Voor het schoonmaken kan een hogedrukspuit gebruikt
worden. Het systeem kan goed hergebruikt worden. Alle banden, pompen en elektrische
onderdelen moeten goed onderhouden en getest worden.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)
Ongeveer €20.000 per 100 m (gebaseerd op een minimale afname van 3000 m)

6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie
Een installatieteam bestaat uit vijf personen, twee 4x4 auto's en trailers.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
Training en introductie zijn inclusief.



7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

De Mobile Dam is groot maar ziet er goed uit. Het vulmateriaal (water) is gemakkelijk verkrijgbaar
op de locatie. De dam kan in verschillende kleuren geleverd worden.

7.2 Test informatie
Een team van vier personen en een tractor kan in 5 uur een dam van 5 km opzetten. In
vergelijking, er zijn 100.000 personen nodig voor het opzetten van een zandzakkendam met
dezelfde dimensies. De Mobile Dam is nog niet getest tijdens een echte overstroming. Het systeem
is wel met succes getest bij de Noordzee in April 2000 waar 800 mm getijdewater gedurende vijf
getijdecycli was afgedamd. Andere demonstraties zijn uitgevoerd in Budapest en in Poznan.
Danish Water and Environment heeft berekeningen uitgevoerd naar de stabiliteit en prestaties van
het systeem.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Nog niet getest in een echte overstromingssituatie.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem is gemaakt van milieuvriendelijk materiaal. Het systeem kan ook worden gebruikt voor
het afdammen van olielekkages op zee waarbij de olie zelfs in de banden kan worden opgeborgen.
Met kleine aanpassingen is het systeem ook geschikt als drijvende barrière.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem kan ook worden gehuurd.



Beschrijving keermiddel FloodMaster™ barrier
Generieke groep: Luchtlwater gevulde band

1. Product naam en gegevens fabrikant

FloodMaster™ barrier

FloodMaster Barriers Inc. (fabricant)
74 Brookdale Avenue, Toronto, Canada M5M IP3
Tel: +1 (0)4164884189
Fax: +1 (0)416 488 5889
E-mal: info@floodmaster.ca
http://www.floodmaster.ca

Euro Consultancy and Marketing Corporation (ECMC) (UK leverancier)
cio Baeside Cottage, Crimp Hill, Eaglefield Green, Surrey TW20 OYB
Tel: +44 (0)1784431186
Tel: +44 (0)7977 444440 (mobiel)
E-mail: hgervais@floodmaster.ca
http://www.floodmaster.ca
Humphrey Gervais

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

De FloodMaster™ barrier is een milieuvriendelijk en economisch haalbaar alternatief voor zandzakken. Het
systeem bestaat uit verschillende delen met een ellips vorm. Deze delen worden op en tegen elkaar
gestapeld zodat een piramideachtige constructie ontstaat. De separate delen zijn gemaakt van
thermoplastisch composiet materiaal dat 100% recyclebaar is. De delen kunnnen met water worden gevuld
en vormen dan een ondoorlaatbare muur van 2,70 m hoog. Het systeem geeft een grotere druk op de
bodem dan zandzakken en daarom zal water minder snelonder het systeem doorstromen. Elke deel van 15
m lang weegt meer dan 140 ton.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

15 m.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet. De verschillende delen worden aan elkaar gekoppeld met een huls waarin de banden
gestoken kunnen worden.

3.3 Hoogte range
Hoogte van 1,07 m, 2,09 m en 2,7 m voor het een- , twee-, en drielagen systeem. Deze geven een
beschermingshoogte tot 0,61 m, 1,22 m en 1,65 m.

3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak
Naast gewone rechte stukken en 90 graden hoeken kunnen allerlei geometrische configuraties
gemaakt worden.

3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)
Het systeem met 1 laag heeft alleen een verbinding met de bodem. De systemen met meerdere
lagen hebben ook verbindingen tussen de verschillende lagen.

3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)



Geen.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

FloodMaster™ barriers worden altijd met 3 banden naast elkaar opgezet. De totale barriere krijgt
hierdoor een breedte tussen de 4,56 en 10,29 meter.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke faalmechanismen

Het systeem kan wegglijden. Het gewicht van het systeem dat gevuld wordt met water zorgt voor
een weerstand tegen water tot maximaal 1,65 m.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
1,65m.

4.3 Gevoeligheid voor kwel
Het thermoplastische composiet materiaal is impermeabel. Vanwege het gewicht en de druk van
het systeem op de grond zal kwel niet sneloptreden. Dit is echter afhankelijk van het bodemtype.
Als een zandzakkensysteem niet geplaatst kan worden is het ook niet verstandig om dit probleem
te plaatsen.

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Het systeem is niet gevoelig voor progressief falen aangezien het uit verschillende banden bestaat.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Het systeem kan gemakkelijk en snel worden verhoogd tot een maximale hoogte van 2,70 meter.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Het materiaal is flexibel en hierdoor goed bestand tegen puin, scheuren en gaten. Het materiaal
kan eventueel verhit worden zodat scheuren en gaten gerepareerd kunnen worden.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

Een systeem van 1,07 m hoog kan door 8 personen in 30 uur worden opgezet. Dit is inclusief het
plaatsen van een bodembedekking en het vastzetten van het systeem.

5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie
Aangezien het terrein redelijk vlak moet zijn is er mogelijk een kleine graafmachine nodig. Eerst
wordt een bodembedekking geplaatst samen met de banden en pinnen voor het vastzetten.
Vervolgens worden de verschillende delen in de juiste volgorde op de grond gelegd. Elk deel wordt
gevuld met water en op of aan het vorige deel geplaatst. Nadat alle delen zijn gevuld worden ze
met banden aan elkaar vastgezet en aan de grond genageld.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Een team van 8 personen is na een training van 4 uur in staat tot het opzetten van het systeem.
Reparatie van het systeem door middel van warmte is moeilijker en hiervoor is iets meer training
nodig.

5.4 Vereisten voor opslag en transport
De delen worden in bijbehorende cylindervormige containers getransporteerd. Voor het transport
zijn vrachtwagens nodig. Het materiaal kan het beste afgedekt worden tijdens opslag.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
Het terrein moet redelijk vlak zijn maar het systeem is redelijk flexibel en kan enige ongelijkheid van
de bodem wel aan. De hulzen waarmee verschillende delen aan elkaar worden geschoven kunnen
licht scharnieren waardoor licht hellend of oneffen terrein geen probleem hoeft te zijn.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
De bodembedekking wordt met een grond pen van 5 mm dik en 1,52 m lang aan de bodem
verankerd. De banden voor bevestiging (het harnas) zijn gemaakt van staal wat net als het
thermoplastische materiaal goed bestand is tegen scheuren, inslag e.d.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
De FloodMaster™ barrier kan gebruikt worden op lokaties waar normaal gesproken zandzakken
zouden worden gebruikt, zoals primaire en secundaire waterkering en bij doorgangen van
tenminste 15 m breed.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Nadat het systeem is geplaatst is het vrijwelonderhoudsvrij. Na gebruik is het systeem gemakkelijk
schoon te maken en op te ruimen. De barriere kan leeggehaald worden en vervolgens in kleine
stukjes worden gesneden. Het materiaal is vervolgens geschikt voor recycling. In sommige
gevallen kan het systeem opnieuw worden gebruikt. Het plastic bevat geen additieven en zal zijn
flexibiliteit ook niet verliezen. Het materiaal is bestand tegen micro-organismen en knaagdieren.

6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1m hoog - exclusief materialen)



€70.000 voor het systeem van 1,07 m.
6.3 Benodigde hulpmiddelen voor installatie

Minimaal 8 personen voor de installatie. Een persoon hiervan moet kunnen omgaan met het
hittesysteem om de delen aan elkaar te smelten en een persoon moet kunnen omgaan met het
pompsysteem.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingkosten
FloodMaster geeft gratis trainingen in Toronto, Canada of in Grand Prairie, Texas. De klant betaalt
wel de reis- en verblijfkosten. Eventueel kan een training worden gegeven bij de klant tegen een
vergoeding.

7. Overig
7. 1 Esthetische aspecten

Het systeem is zeer groot en ziet er indrukwekkend uit. Het is leverbaar in zwart en wit.
7.2 Test informatie

Het systeem is getest in laboratoria, tijdens gesimuleerde overstromingen en tijdens een aantal
echte overstromingen op verschillende plaatsen in de wereld. De testresultaten waren naar
verwachting. Alle verschillende onderdelen zijn ook getest.

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Het systeem is gebruikt tijdens het overstromingsseizoen in Ayutthaya City, Thailand. Het systeem
presteerde goed tijdens vijf overstromingen. Binnen Ayutthaya was het systeem op verschillende
locaties geplaatst.

7.4 Milieu aspecten
Het systeem gebruikt water om water tegen te gaan. Het is gemaakt van 100% recyclebaar
thermoplastisch materiaal. FloodMaster Barriers Inc. Is een erkend en geregistreerd onderdeel van
Environment Canada's Environmental Choice Program (ECP) en het EcoLogo hiervan. Om een
EcoLogo te krijgen moet een product een milieu voordeelopleveren maar ook voldoen aan de
gestelde veiligheids en prestatie eisen.

7.5 Additioneel commentaar
Het systeem kan aangepast worden in fabriek maar ook op de locatie zelf. Er kunnen ook andere
gewenste lengtes en diameters geleverd worden. Het systeem kan als waterkering worden
gebruikt, maar ook voor het insluiten van chemicaliën of olie op zee, om drinkwater te verzamelen
of voor het afbuigen van waterstromen.



Beschrijving keermiddel Big Bag Harbeck
Generieke groep: Cellulair systeem

1. Product naam en gegevens fabrikant

Big Bag Harbeck GmbH
Industriestrasse 11, 0 84364 Bad Birnbach, Duitsland
Tel: +49 (0)8563 - 91404
E-mail: info@big-bag-harbeck.de
www.big-bag-harbeck-de
Rudolf Harbeck

2. Algemene omschrijving en voorbeeld

Het Big Bag systeem bestaat uit verschillende geweven zakken die gevuld kunnen worden met zand. De
zakken worden met 4 houtschroeven aan elkaar gekoppeld. Door het vullen met zand klemmen de zakken
goed tegen elkaar en vormt zich een waterdicht schild. De zakken zelf laten geen water door, het zand blijft
dus droog.

3. Beschikbare maten en dimensies
3.1 Lengte per deel

450 cm.
3.2 Maximaal aantal gekoppelde delen

Geen limiet.
3.3 Hoogte range

90 cm.
3.4 Flexibiliteit m.b.t. hoeken in horizontale vlak

Een hoek van 90 of 270 graden kan gemaakt worden.
3.5 Aantal verticale verbindingen (per deel/breedte)

Geen.
3.6 Aantal horizontale verbindingen (per deel/breedte)

4.
3.7 Breedte van bouwwerk op straatniveau

90 cm.

4. Constructie eigenschappen
4.1 Mogelijke (aalmechanismen

Als het systeem niet met 4 houtschroeven aan elkaar wordt gekoppeld kunnen er kieren ontstaan
tussen de afzonderlijke zakken waardoor lekkage optreedt.

4.2 Maximale ontwerp waterhoogte
De zakken kunnen in piramidevorm op elkaar worden gestapeld tot een maximale hoogte van 270
cm.



4.3 Gevoeligheid voor kwel

4.4 Gevoeligheid voor progressief falen
Bij gaten in de bodem vormt het systeem goed mee. Niet gevoelig voor progressief falen.

4.5 Mogelijkheid tot verhoging tijdens gebruik
Het is mogelijk om tijdens het gebruik de kering te verhogen d.m.v. een piramidestapeling.

4.6 Weerstand tegen beschadiging/reparatiemogelijkheden tijdens gebruik
Als een zak beschadigd kan aan de binnenkant een nieuw stuk materiaal bevestigd worden. Dit
nieuwe stuk wordt met siliconen vastgezet zodat het niet zal wegglijden. Hierna kan de zak weer
met zand worden gevuld.

5. Operationele aspecten
5.1 Benodigde tijd voor installatie (100 m lang x 1m hoog)

2 personen hebben 150 minuten nodig.
5.2 Installatie methode (inclusief voorbereiden van locatie

Het systeem wordt met 2 personen op de locatie geplaatst, geïnstalleerd en aan elkaar gekoppeld.
Vervolgens kan een betonmixer met zand de zakken vullen met zand.

5.3 Mogelijkheid tot incorrecte installatie
Het systeem is gemakkelijk op te zetten. Er zouden geen problemen moeten zijn ..

5.4 Vereisten voor opslag en transport
Op een pallet kan ongeveer 27 m aan verdedigingswerk gestapeld worden (zonder zand). Op een
vrachtwagen kunnen 2 pallets op elkaar worden gestapeld. Een vrachtwagen van 13,5 m kan
ongeveer 1400 m aan verdedigingswerk transporteren.

5.5 Aanpassingsvermogen naar terreincondities
De zakken zijn geweven met polipropyleen. Ze passen zich gemakkelijk aan aan de bodem.

5.6 Voorzieningen voor toebehoren/gevoeligheid voor schade en vandalisme
Geen.

5.7 Mogelijke gebruikslocaties
Op elke ondergrond waar een betonmixer/vrachtwagen kan komen.

6. Financiële aspecten
6.1 Onderhoud/hergebruik/duurzaamheid

Het systeem wordt niet hergebruikt.
6.2 Installatiekosten (100 m lang x 1 m hoog - exclusief materialen)

Geen extra installatiekosten maar het systeem zelf kost €32,22 per meter.
6.3 Benodigde mankracht voor installatie

Een vrachtwagen en/of betonmixer voor transport en inbreng van het zand. Minstens 2 personen
voor opzetten van het systeem.

6.4 Additionele installatie- en verwijderingskosten
Het systeem bestaat uit 5 aparte Big Bags met meestal 4 draaggordels. Tijdens de verwijdering
wordt steeds een zak omhoog gehesen aan de draaggordels. Het gewicht van een zak gevuld met
zand is ongeveer 1250 kg. De zak wordt boven een kiepwagen getild waarna vervolgens de bodem

...wordt opengesneden. Het zand valt op de kiepwagen en kan opnieuw gebruikt worden. Het zand is
niet verontreinigd aangezien de zakken aan de waterzijde van een waterbestendige laag zijn
voorzien.

7. Overig
7.1 Esthetische aspecten

Simpel, niet zeer esthetisch verantwoord maar ziet er prima uit.
7.2 Test informatie

Het systeem is getest op stabiliteit. Er is ook een SWL-test uitgevoerd (safe working load) waarbij
de veiligheidsfactor 5:1 is. .

7.3 Prestaties tijdens gebruikstoestand
Goed.

7.4 Milieu aspecten
Het gebruikte materiaal is niet vervuilend.

7.5 Additioneelcommentaar
Het systeem is simpel en snel op te zetten. Het werkt effectief en is niet duur.


