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Algemeen
Kwaliteit Waterbeheersing Techniek
KWT Waterbeheersing: al meer dan 30 jaar maatwerk in
innovatieve watermanagement oplossingen.

Het Nederlandse klimaat verandert met steeds grotere weersextremen
zoals stortbuien met meer regenval in steeds kortere tijdbestekken.
Niet alleen met het oppervlaktewater, maar ook met het beheerst
afvoeren van afvalwater via het rioleringsnetwerk krijgt eenieder te
maken met nieuwe uitdagingen. Als KWT denken wij, aangaande deze
ontwikkelingen, graag met u mee. Met KWT Waterbeheersing heeft u
een Nederlandse partner welke staat voor Kwaliteit Waterbeheersing
Techniek. Waterbeheersing zit in ons Nederlands DNA en daar zijn wij
trots op. Om waterstromen en waterpeilen te beheersen, ontwerpen
en produceren wij complete lijnen van hoogkwalitatieve producten
zoals stuwen, afsluiters en kleppen.
Sinds 2022 heeft KWT ook de ROwat lijn van damwanden en
beschoeiingen aan het assortiment toegevoegd, omdat dit perfect in
het verlengde van haar huidige productlijn past. Net als stuwen en
afsluiters zijn damwanden en beschoeiing bedoeld om een
(peil)scheiding te creëren. En de toepassing van damwand en
beschoeiing voeren we uit met hoogwaardige materialen.
Binnen KWT ontwikkelen wij continue nieuwe oplossingen met nieuwe
materialen voor onze klanten. Al meer dan 35.000 succesvol
opgeloste uitdagingen van klanten in binnen en buitenland gingen u
voor, waarbij wij een groot deel van onze producten uit voorraad
kunnen leveren, maar ook geheel volgens uw specificatie een nieuwe
oplossing kunnen produceren. Dit kunnen wij dankzij onze eigen
engineeringsafdeling, productiefaciliteiten in Nederland en Bulgarije en
met gedreven en ervaren medewerkers die elke dag hard werken om
de kwalitatieve producten te produceren die nodig zijn om het
Nederlandse en Internationale waterpeil te reguleren.
Kijk voor informatie over al onze producten en de bestek service van
de damwanden en beschoeiingen op www.rowat.nl
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Naast de informatie in deze brochure vindt u op onze website
www.rowat.nl aanvullende informatie zoals o.a. bestekteksten,
projecten, innovaties, etc.
‚ www.rowat.nl
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ROwat kunststof beschoeiing
ROwat kunststof beschoeiing is ontwikkeld op basis van zeer hoge eisen. Het
systeem moet milieuvriendelijk zijn, voldoende sterk en strak blijven, duurzaam,
snel te verwerken en ook nog eens een mooi aanzien hebben. ROwat
beschoeiing bestaat uit een unieke combinatie van hergebruikte kunststoffen en
onbehandelde naaldhouten palen. De sterke eigenschappen van hout en de
voordelen van kunststof zorgen voor een oersterke en duurzame beschoeiing. Al
deze eigenschappen kenmerken dit ROwat beschoeiingsysteem.
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Eigenschappen
l

Duurzaamheid en milieu
Wanneer de ROwat beschoeiing is geïnstalleerd, zal het lange tijd zijn functie vervullen zonder aantasting van
het milieu. Het beschoeiingsysteem is gemaakt van 100% gerecycled PE en PP. Tevens kunnen de schotten na
vele jaren gebruik opnieuw gerecycled worden. De producent gebruikt 100% groene energie, is lid van de
Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (Febem) en is lid van Plastic Recyclers Europe.

l

Sterk en licht
Door de gegolfde vorm van het schot is de optimale sterkte-/gewichtsverhouding (minimum aan materiaal)
bereikt. De palen zijn van naaldhout met een fabrieksmatig kunststof omspoten kop. Hierdoor zal het hout niet
rotten, omdat het niet in aanraking komt met zuurstof. Het hout zorgt voor de sterkte en het kunststof voor de
duurzaamheid.

l

Gebruikersgemak
De schotten worden geleverd in lengten van 1,40 m. Hierdoor zijn minder palen nodig (h.o.h. 0,70 m.) en kan
de beschoeiing snel geplaatst worden. Als hulpstuk is een heimuts beschikbaar om de palen tijdens het plaatsen
goed te kunnen positioneren.

Toepassingen
l
l
l
l
l
l
l

walbeschoeiing;
borders;
bloembakken;
grondkering;
faunakering;
faunageleiding;
etc.
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Onderdelen
Beschoeiingschot
Het schot heeft een uniek ontwerp. In horizontale
richting is het schot gevormd als een zgn. damwand
profiel. Dit maakt het schot zeer sterk en licht door
minder materiaalgebruik. Onderling kunnen de
schotten middels een “mes en groef” verbinding in
elkaar worden geschoven. Deze verbinding maakt het
mogelijk om bij temperatuurschommelingen in de
langsrichting uit te zetten of te krimpen zonder
spanningopbouw. Hierdoor zijn slotbouten e.a.
bevestigingsmiddelen verleden tijd. Aan het schot is
een dekplank gevormd, die voldoende stijfheid
genereert, zodat de beschoeiing er strak bij zal blijven
staan. De standaard schotten kunnen in een radius
van 5 meter geplaatst worden.
Toogschot
Het toogschot is bedoeld om een bocht te maken met
een minimale radius van 2,5 meter. De platen buigen
niet over de breedte, maar omdat de mes/groef
verbinding speling heeft, kunnen de schotten over de
verbinding worden gebogen.

Dekplank
Op de bovenzijde van het schot kunt u aanvullend een
dekplank monteren. Hiermee maakt u de
beschoeiing nog robuuster en de dekplank geeft een
zeer strakke afwerking. De kunststof dekplank is
eenvoudig op de beschoeiing te monteren met de
meegeleverde bevestigingsmiddelen.
Beschoeiingpaal
De palen zijn van niet verduurzaamd Europees
naaldhout (PEFC) met een kunststof omspoten kop.
Het hout zorgt voor de lengte en de stijfheid, de
kunststofkop voor de duurzaamheid. Op de windwaterlijn is het hout zo beschermd tegen rotten.
De palen zijn gepunt, waardoor deze eenvoudig
in de grond gedrukt of getrild kunnen worden. De
h.o.h. afstand van de palen is 70 cm of 46 cm. Er zijn
2 of 3 palen per schot nodig. Aantal palen en lengte
palen is afhankelijk van de ondergrond en kerende
hoogte. De bovenkant van de paalkop is afgeschuind.
Dit om de palen bij maaiwerkzaamheden te
beschermen.

Kenmerken en voordelen
l
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Combineert de sterkte van hout met duurzaamheid
van kunststof;

l

Gemaakt van hergebruikte materialen;

l

Lange levensduur (> 50 jaar);

l

Geen verontreiniging van water en bodem;

l

Bestand tegen alle weers- en waterinvloeden;

l

Sterk, slagvast en UV- bestendig;

l

Geen bevestigingsmiddelen nodig;

l

Gemakkelijk en efficiënt te plaatsen;

l

Geen onderhoudskosten;

l

Eventueel wederom te recyclen;

l

Houten palen met PEFC-certificaat.
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Maatvoering en specificaties
ROwat beschoeiingschotten
Hoogte
400, 600, 800 en 1000 mm.
Dikte
10 mm.
Lengte
1400 mm. (werkend)
Materiaal
100% gerecycled PE en PP
Kleur
Leverbaar in 4 verschillende kleuren;

ROwat toogschot
Hoogte
1000 mm. (eventueel eenvoudig in te korten)
Dikte
10 mm.
Lengte
500 mm.
Materiaal
100% gerecycled PE en PP
Kleur
Leverbaar in 4 verschillende kleuren;

ROwat beschoeiingpalen
Lengte paal 2 – 6 meter
(inclusief omspoten kunststof kop)
Diameter
80 of 100 mm.
Materiaal
Omspoten kop van 100% gerecycled PE
en PP (1 meter)
Kleur
Leverbaar in 4 verschillende kleuren;

ROwat eendentrap
Breedte
200 mm.
Dikte
10 mm.
Lengte
650 mm.
Materiaal
HDPE
Kleur
Zwart

ROwat dekplank
Breedte
100 mm
Dikte
30 mm
Lengte
3600 mm
Materiaal
100% gerecycled PE en PP
Kleur
Leverbaar in 4 verschillende kleuren

7

ROwat Beschoeiingen en Damwanden

Technische eigenschappen
ROwat beschoeiingschot
Weerstandsmoment

138 cm3

Traagheidsmoment

953 cm4/m

Elasticiteitsmodules Erep

1100 N/mm2

Elasticiteitsmodules Ed

900 N/mm

2

bruikbaarheidsgrenstoestand
uiterste grenstoestand

2

Buigstijfheid EI

10,48 kNm /m

bruikbaarheidsgrenstoestand

Buigstijfheid EI

8,58 kNm2/m

uiterste grenstoestand

ROwat beschoeiingspalen
Houtsoort paal

Naaldhout

Diameter

80 – 100 mm

Hart op hart afstand

0,70 m

Sterkte klasse

C18

Buigsterkte

18 N/mm2

Materiaalfactor

1,20

Modificatiefactor

1,08

Elasticiteitsmodules Erep

9000 N/mm2

Elasticiteitsmodules Erep

2

6000 N/mm

uiterste grenstoestand

Per paal

Diameter 80mm

Diameter 100mm

3

bruikbaarheidsgrenstoestand

98 cm3

Weerstandsmoment

50 cm

Traagheidsmoment

201 cm4

491 cm4

Buigstijfheid EI

18 kNm2

44 kNm2

Buigstijfheid EI

2

2

12 kNm

20 kNm

bruikbaarheidsgrenstoestand
uiterste grenstoestand

Combinatie palen en schotten
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Weerstandsmoment

209 cm3/m

278 cm3/m

Traagheidsmoment

287 cm4/m

701 cm4/m

Buigstijfheid EI

36 kNm2

73 kNm2

bruikbaarheidsgrenstoestand

Buigstijfheid EI

25 kNm2

37 kNm2

uiterste grenstoestand
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Verwerkingsvoorschrift

Lijn uitzetten en palen h.o.h. 70 cm. of 46 cm. Er zijn 2 of 3 palen per schot nodig. Hierbij kunt u gebruik malen van een
speciaal ontworpen stalen opzetstuk, die los op de paalkop geplaatst kan worden bij het drukken van de palen of direct onder
het trilblok monteren bij het trillen van de palen. De lengte van de palen is afhankelijk van de grondsoort en de h.o.h. afstand
van de palen. Ook kan gekozen worden om de palen te verankeren in het talud. Let op: Bij elke verbinding tussen de schotten
moet een paal worden geplaatst!

mes/groefverbinding

Bovenaanzicht paal/schot

De schotten achter de palen plaatsen en onderling in elkaar schuiven d.m.v. de mes/groef verbinding. Het schot is 1,40 m.
breed. Het toogschot voor bochten is 0,5 m. breed.

De schotten de grond in drukken/trillen, totdat de onderkant van de deklat aansluit op de bovenkant van de paal. De schotten
vanaf de achterzijde aan de palen bevestigen met 5 cm lange RVS schroeven (A2ZBS05X50).

Grond aanvullen en het eindresultaat is een strakke en
duurzame beschoeiing.

‚ Zie de instructiefilm op ROwat.nl

Verwerkingsvoorschrift ROwat dekplanken
De ROwat kunststof dekplanken hebben een lengte van 3,6 m.
De dekplanken dienen op iedere paal bevestigd te worden
met 8 cm RVS schroeven (A2ZBS05X80).
Let op: minimaal 1,5 cm. ruimte houden tussen de dekplanken
i.v.m. eventuele uitzetting van de dekplanken.
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ROwat kunststof damwand
ROwat kunststof damwand is een duurzame damwand die is ontwikkeld ter vervanging van tropisch hardhout bij toepassing als grondkerende constructie en
oeverbescherming. ROwat damwand wordt geproduceerd van gemodificeerd hard
polyvinylchloride ook wel bekend als uPVC-M. Dit materiaal heeft uitstekende weersbestendige eigenschappen en daarmee een zeer lange levensduur. Bovendien is het
materiaal niet onderhevig aan corrosie of aantasting door in de grond of in het water
voorkomende stoffen. Met behulp van een ontwerpprogramma is een optimaal
sterkte-/kosten verhouding verkregen, die ons een nieuwe generatie damwandsystemen heeft opgeleverd.
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Eigenschappen
l

Duurzaamheid en milieu
Wanneer de ROwat damwand is geïnstalleerd zal het over langere tijd zijn functie behouden zonder aantasting
van het milieu. De grondstof uPVC-M die voor de fabricage is gebruikt geeft de profielen betrouwbare
mechanische eigenschappen waardoor het materiaal voor een groot aantal toepassingen en omstandigheden
geschikt is.

l

Sterk en licht
De taaiheid van het materiaal is aanzienlijk groter dan bij standaard PVC, dit door toevoeging van speciale
slagvastheid verbeteraars. Daardoor kan een relatief hoge ontwerpspanning worden aangehouden bij een laag
gewicht van de profielen.

l

Chemische resistentie
De uitstekende chemische resistentie van PVC damwand maakt ROwat damwand geschikt als verticaal isolatie
scherm bij vuilstortplaatsen en andere vervuilingsbronnen. De aantasting van uPVC-M door corrosieve grond is
nihil. uPVC-M kan worden aangetast door aanraking met aromatische of gechloreerde koolwaterstoffen,
stikstofverbindingen en esters. Sommige brandstoffen die benzeen bevatten kunnen uPVC-M ook aantasten. Al
deze stoffen zijn schadelijk, maar de aantasting bij grote verdunning is nihil.

Op verzoek kunnen wij door een onafhankelijk
ingenieursbureau sterkteberekeningen laten
uitvoeren volgens de richtlijnen van CUR 166
“Damwandconstructies”.
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Toepassingen
l

Oeverbescherming;

l

Kwelschermen;

l

Keerwanden;

l

Vaste stuw;

l

Bescherming tegen overstroming;

l

Isoleren van vervuild land;

l

Kades;

l

Alternatief voor stalen en houten
damwand.

Kenmerken en voordelen
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l

Licht van gewicht;

l

Sterk, slagvast en UV- bestendig;

l

Lange levensduur (>50 jaar);

l

Concurrerend t.o.v. hout en staal;

l

Geen verontreiniging van water en bodem;

l

Lage afschrijving;

l

Bestand tegen alle weers- en waterinvloeden;

l

Bestand tegen extreme milieuomstandigheden;

l

Snel en eenvoudig te installeren (drukken, trillen);

l

Recyclebaar;

l

Vorstbestendig;

l

Waterdicht bij gebruik van prefab rubberafdichting in slot;

l

Leverbaar in diverse kleuren;

l

MKI-gegevens opgenomen in de NMD.
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Technische eigenschappen
GW 270

GW 450

GW 460

GW 590

GW595

GW 600

GW 630-9

GW 630-11

18,06

10,94

15,88

30,12

31

38,68

62,52

74,72

Toegestaan moment
kNm/m

9,03

5,47

7,94

15,06

15,50

19,34

32,76

37,36

Weerstandmoment
cm3/m

452

273

397

753

773

967

1638

1868

Traagheidsmoment
cm4/m

3612

2107

2976

9034

9042

10633

20066

22881

40

40

40

40

40

40

40

40

Werkende breedte
mm

270

460

460

600

600

600

300

300

Profielhoogte
mm

160

140

140

220

220

220

245

245

Materiaaldikte
mm

5,6

4

5,8

6,8

7,1

8

9,15

11,3

Gewicht per m1 profiel
kg

2,9

5,1

7,2

11,3

11,8

13,5

10

11,6

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

Maximaal Moment
kNm/m

Treksterkte
MPa

Elasticiteitsmodulus

ROwat damwand profielen zijn op aanvraag ook leverbaar met een hogere treksterkte van het materiaal.
Hiermee is het Maximaal toelaatbare moment ca. 10% hoger.

type GW450

type GW460

type GW600

type GW595

type GW630/9

type GW630/11
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De ROwat kunststof damwanden zijn licht van gewicht. Door het slotsysteem blijven de wanden goed
gepositioneerd en zijn in combinatie met de lage wrijvingsweerstand in het slotsysteem eenvoudig te plaatsen.
Meerdere planken kunnen eventueel met een hulpstuk tegelijk worden geplaatst. Voor het stellen van de
ROwat damwanden stelt BCT een heiframe ter beschikking.

Verwerkingsmethode
Er zijn een groot aantal technieken om ROwat damwanden te installeren.
De te gebruiken methode is voornamelijk afhankelijk van:
l

Inheidiepte van de wand

l

Obstructies

l

Kerende hoogte van de wand

l

Land of water installatie

l

Bodem condities

l

Waterdiepte

Trilblok
Over het algemeen zijn trillingsmethoden het meest
geschikt voor korrelige of zandige bodems, terwijl drijven
het meest geschikt is voor bodems met een stevige
structuur. De meest gangbare methode om damwand te
plaatsen is door middel van een trilblok. Na het plaatsen
van een heiframe worden de planken met een kraan met
een trilhamer in de bodem getrild.
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Dit trilblok wordt boven op het damwand element
geplaatst. Het trilblok wordt in trilling gebracht waardoor
het damwandelement eenvoudig in de grond gebracht
kan worden. Het volgende element plaatst men in het
slot van het voorgaande element en wordt net als de
vorige trillend in de grond gebracht. Dit systeem is
geschikt voor lichte grondslag en een beperkte diepte.
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‚ Zie de instructiefilm op ROwat.nl

15

Afsluiters voor riool- en oppervlaktewater. Voor het dichtzetten van openingen

Kantelstuwen, voor het op hoogte houden van het peilverschil

Terugslagkleppen, voorkomen ongewenste retourstroom

Droogzetvoorzieningen, voor het tijdelijk blokkeren van waterstromen

Volledige projecten naar klantspecificatie

Bordessen, leuningen en overige accessoires voor een juiste bediening

Wentelploeg 42, 8256 SN Biddinghuizen
salessupport@kwt.nl
www.kwtwaterbeheersing.nl

25 05 2022

+31 321 335566

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

KWT
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