
Niet alles in kannen en kruiken:

Zeven procent van de kousrenovaties
voldoet niet aan testcriteria
Maar liefst 93% van de proefstukken uit kousrenovaties voldoet volledig aan alle
vereiste materiaaleigenschappen. Echter: Zeven procent behaalt minstens één
testcriterium niet. Er blijft dus een klein risico bestaan.

door Roland W. Waniek, Dieter Homann en Barbara Grunewald

Het IKT - Instituut voor Ondergrondse Infra-
structuur presenteert de 16e editie van haar
jaarlijkse LinerReport. Het rapport bevat de
testresultaten van in totaal 2.353 proefstukken
uit kousen die het instituut in 2019 heeft on-
derzocht. Het IKT-LinerReport is internationaal:
er zijn renovatiebedrijven uit zeven landen op-
genomen.

Foto 1: Driepuntbuigproef: mechanisch onderzoek van
E-Modulus en buigspanning.

IKT-LinerReport 2019
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16 = 1,0 % 1 testcriterium voldoet

Figuur 1: Proefstukken naar aantal testcriteria die voldoen

55 = 3,4 % 2 testcriteria voldoen

40 = 2,5 % 3 testcriteria voldoen

1.500 = 93,1 % aan alle 4 testcriteria
voldaan

1.611 Proefstukken die onderzocht
zijn voor alle vier testcriteria

Onderzoeksresultaten 2019

De meeste onderzoeksresultaten van kousre-
novatie-proefstukken liggen ook in 2019 op
een zeer hoog niveau – wanneer men kijkt
naar elk testcriterium op zichzelf (zie tabel 1).
Zo verbeteren de gemiddelde waarden van
proefstukken die voldoen aan de testcriteria E-
modulus en buigspanning zich licht met een
stijging van resp. 0,4%P (procentpunt) tot
97,9% en 0,8%P tot 98.2%. De gemiddelde
waarde voor de waterdichtheid ligt op bijna
hetzelfde niveau als vorig jaar: het gaat met
0,3%P licht omlaag tot 98.6%. Bij de wand-
dikte verbeteren de resultaten zich met 3,4%P
tot 97.5% (zie tabel 3).

Goede kousen voldoen aan alle vier
testcriteria

Men mag ervan uitgaan dat een ingebouwde
kousrenovatie volledig voldoet aan alle vier
testcriteria (zie infobox). Wanneer hiernaar ge-
keken wordt, dan wordt het beeld iets anders.
Het wordt dan namelijk duidelijk dat in 2019
slechts 93% van de kousrenovaties volledig
voldoet aan alle vier testcriteria. Maar liefst
7% van de ingebouwde kousrenovaties voldoet
niet volledig aan alle eisen en specificaties.
Met andere woorden: elke veertiende kous vol-
doet niet aan alle testcriteria en voldoet dus
aan minimaal een testcriterium niet.

Figuur 1 illustreert dat van de 1.611 proefstuk-
ken die op alle vier testcriteria zijn onderzocht:
• 93,1% aan alle vier testcriteria voldoet,
• 2,5% aan enkel drie testcriteria voldoet,

Infobox: Een overzicht van testcriteria voor kousrenovatie-proefstukken
Kousrenovatie-proefstukken worden uit bouwplaatsen ontnomen en voor de volgende
vier testcriteria onderzocht. De gemeten waardes worden met eisen uit keurmerken of
eisen van de opdrachtgever vergeleken. Het proefstuk voldoet aan een testcriterium
wanneer het voldoet aan de vooraf opgestelde minimale eisen.

Wanddikte (gemiddelde statisch
dragende dikte)
• Te kleine wanddikte kan de stabiliteit van de

kous in gevaar brengen.
• Minimale waarde wordt middels een

statische berekening vastgelegd
(maar is altijd ≥3,0 mm).

• Wanddikte en E-modulus bepalen
samen de stijfheid van de kous.

• Testmethode: met precisieschuifmaat wordt
de gemiddelde statisch dragende wanddikte
volgens EN ISO 11296-4 gemeten.

> Testresultaten: zie tabel 1

E-Modulus (Korte termijn buigmodulus)
• Kousrenovaties moeten voldoende

draagvermogen hebben tegen lasten zoals
grondwaterdruk, verkeersbelasting en
invloeden van gronddruk.

• Elasticiteitsmodulus geeft een waarde
voor het draagvermogen.

• Is deze waarde te klein, dan kan de
stabiliteit van de kous in gevaar komen.

• Testmethode: Driepuntsbuigproef volgens
EN ISO 178 en EN ISO 11296-4

> Testresultaten: zie tabel 1

Buigspanning
(Buigspanning bij eerste breuk)
• Kenmerkt het punt waarop de kous onder hoge

druk bezwijkt.
• Wanneer de buigspanning te klein is, kan de

kous breken voordat de maximale toegestane
vervorming bereikt is.

• Testmethode: Verhoging van de last in een
driepuntsbuigproef tot bezwijken; volgens
EN ISO 178 en EN ISO 11296-4

> Testresultaten: zie tabel 1

Waterdichtheid
• Binnenfolie wordt ingesneden wanneer dit

geen integraal onderdeel van de kous is.
• De buitenfolie wordt verwijderd of

ingesneden, tenzij de folie een integraal
onderdeel van de kous is.

• Gekleurd water wordt opgebracht.
• Buitenkant wordt op 0,5 bar onderdruk

gebracht.
• Kous is niet waterdicht wanneer er water

doorgelaten wordt.
• Testduur: 30 minuten.

> Testresultaten: zie tabel 1

Een gedetailleerde beschrijving van deze onderzoeken vindt u op de IKT-website:
https://www.ikt-nederland.nl/cipp-liners/

Databasis IKT-LinerReport 2019

• Aantal kousrenovatie-proefstukken: 2.353
• daarvan: 2.072 GVK-kousen en 281

naaldvilt-kousen
• Aantal kousrenovatiesystemen: 7
• Aantal renovatiebedrijven: 23
• Drempelwaarde: elk renovatiebedrijf heeft

25 proefstukken van één fabrikant tijdens
minstens vijf verschillende projecten
ingebouwd

• Ingekomen proefstukken: 69% van
opdrachtgevers en 31% van renovatie-
bedrijven

• Land van herkomst: België, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland,
Tsjechië en Zwitserland



3

• 3,4% aan enkel twee testcriteria voldoet en
• 1,0% aan enkel een testcriterium voldoet.

Deze percentages hebben alleen betrekking op
het deel van de proefstukken waarvoor alle
benodigde eisen bekend waren en waarmee
dus alle gemeten waarden vergeleken konden
worden. Dit geldt voor twee-derde van de proef-
stukken, wat neerkomt op 1.611 stuks. Voor
een derde van de proefstukken (=742) ontbrak
de vergelijkingswaarde van één of meer test-
criteria of is er geen opdracht gegeven voor
een bepaalde test.

Positief beeld relativeert zichzelf

Dit relativeert het op het eerste gezicht posi-
tieve beeld uit tabel 1, omdat zeven procent
van de proefstukken dus niet aan alle mate-
riaaleigenschappen voor alle vier testcriteria
voldoet. In het voorgaande jaar was het beeld
echter nog wat zwakker: 90% voldeed aan alle
vier de testcriteria en elke tiende kous voldeed

dus niet aan de gestelde minimale eisen (zie
figuur 2).

Dit zijn toch behoorlijke percentages voor een
renovatiemethode die wordt neergezet als de

standaardprocedure voor de renovatie van rio-
leringsbuizen.

Figuur 2: Proefstukken die gelijktijdig voldoen aan alle vier testcriteria
- Percentage t.o.v. totale onderzochte proefstukken op alle vier testcriteria -

93,6%
94,8%

90,3%
89,6%

93,1%

Foto 2: Wanddikte-meting: vereist bijzonder hoge precisie.
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Tabel 1: Testresultaten IKT-LinerReport 2019

Waterdichtheid E-Modulus Buigspanning Wanddikte

Renovatiebedrijf Koussysteem
Aantal
Proef-
stukken

waterdicht
in % van
de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt
in % van
de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt
in % van
de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt
in % van
de testen

Hamers Leidingtechniek B.V. (NL) Alphaliner 76

100

76

100

76

100

76

100Jeschke Umwelttechnik GmbH Alphaliner 175 175 175 163

Kanaltechnik Agricola GmbH Brandenburger Liner 37 37 37 37

Aarsleff Rohrsanierung GmbH iMPREG-Liner 72 94,4 72 98,6 72 95,8 68 88,2

Aarsleff Rohrsanierung GmbH PAA-G-LINER 94 98,9 94 98,9 94 97,9 89 100

Aarsleff Rohrsanierung GmbH PAA SF Liner
175**
67

99,4
100

241 100 241 98,8 175 100

Arkil Inpipe GmbH iMPREG-Liner 26*** 80,8 26 100 26 96,2 20 90,0

Axeo TP (F) Alphaliner 30*** 100 30 86,7 30 100 30 100

Diringer & Scheidel Rohrsanierung
GmbH & Co. KG

SAERTEX-Liner 50*** 100 49 89,8 49 95,5 47 93,6

Geiger Kanaltechnik GmbH & Co.KG Brandenburger Liner 38*** 100 38 97,4 38 97,4 37 91,9

GMB Rioleringstechnieken B.V. (NL) SAERTEX-Liner 232 99,6 231 97,4 231 97,4 231 99,1

Insituform Rioolrenovatietechnieken B.V. (NL)
Insituform
CIPP-liner (NL)

36** 100 39 84,6 39 89,7 39 100

ISS Kanal Services AG (CH) Alphaliner 59 96,6 59 100 59 100 59 98,3

Kann. d.i.s. Kanaltechnologie GmbH SAERTEX-Liner 44 100 44 100 44 97,7 14 100

KATEC Kanaltechnik Müller und Wahl GmbH Alphaliner 30 96,7 30 96,7 30 96,7 11 100

KTF GmbH iMPREG-Liner 16 100 58 96,6 58 98,3 58 100

M.J. Oomen Leidingtechniek B.V. (NL) SAERTEX-Liner 31 100 41 100 41 100 41 95,1

OnSite Central Ltd (UK) iMPREG-Liner 27 100 24 95,8 24 87,5 19 68,4

Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH SAERTEX-Liner 71 98,6 71 100 71 100 50 100

Renotec N.V. (B) Alphaliner - - 42 95,2 42 92,9 42 97,6

Renotec N.V. (B) SAERTEX-Liner 19 100 132 96,2 132 98,5 129 100

Rohrsanierung Jensen GmbH & Co. KG Alphaliner 37*** 94,6 37 100 37 100 37 97,3

Swietelsky-Faber Kanalsanierung GmbH Brandenburger Liner 145 100 159 93,1 159 96,2 121 93,4

Swietelsky-Faber Kanalsanierung GmbH iMPREG-Liner 36 86,1 36 97,2 36 97,2 33 97,0

Swietelsky-Faber Kanalsanierung GmbH SAERTEX-Liner 90 98,9 90 100 90 100 48 97,9

TKT GmbH & Co. KG Alphaliner 144 99,3 144 100 144 100 - -

TRASKO BVT, s.r.o. (CZ) Alphaliner 50 96,0 50 96,0 50 98,0 50 90,0

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH Alphaliner 161 100 162 99,4 162 99,4 99 99,0

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH Brandenburger Liner 55 98,2 55 100 55 100 - -

Gemiddelde waarde 98,6 97,9 98,2 97,5

* Gewenste waarde uit DIBt-keurmerk (of KOMO-certificaat of QUIK-richtlijn) of opgave van opdrachtgever
(statische berekening of proefstukbegeleidingsformulier)

** Zonder insnijden van de geïntegreerde binnenfolie
*** uit 4 bouwprojecten
- niet uitgewerkt vanwege te weinig proefstukken met minimale eisen
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Tabel 2: Testresultaten naar koussystemen 2019

Tabel 3: Testresultaten vergeleken met vorig jaar

Koussysteem
Waterdichtheid
waterdicht
in % van de testen

E-Modulus
Gewenste waarde* bereikt
in % van de testen

Buigspanning
Gewenste waarde* bereikt
in % van de testen

Wanddikte
Gewenste waarde* bereikt
in % van de testen

2019 2018 +/– 2019 2018 +/– 2019 2018 +/– 2019 2018 +/–

Gemiddelde
waarde:

Alle proefstukken 98,6 98,9 - 0,3 � 97,9 97,5 + 0,4 � 98,2 97,4 + 0,8 � 97,5 94,1 + 3,4 �

• GVK 98,5 98,8 - 0,3 � 97,9 98,0 - 0,1 � 98,3 97,0 + 1,3 � 97,2 93,0 + 4,2 �

• NV 99,6 100,0 - 0,4 � 97,9 96,5 + 1,4 � 97,5 97,6 - 0,1 � 100 97,4 + 2,6 �

GVK: Glasvezel-dragermateriaal
NV: Naaldvilt-dragermateriaal
* Gewenste waarde uit DIBt-keurmerk (of KOMO-certificaat of QUIK-richtlijn) of opgave van opdrachtgever
(statische berekening of proefstukbegeleidingsformulier)

Waterdichtheid E-Modulus Buigspanning Wanddikte

Koussysteem Draag-
materiaal

Aantal
Proef-
stukken

waterdicht
in % van
de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt in %
van de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt in %
van de testen

Aantal
Proef-
stukken

Gewenste
waarde*
bereikt in %
van de testen

PAA SF Liner NV 175**
67

99,4
100 241 100 241 98,8 175 100

SAERTEX-Liner GVK 487 99,4 609 98,2 609 98,5 513 99,0

Alphaliner GVK 812 99,0 854 98,2 854 99,1 618 98,1

PAA-G-LINER GVK 94 98,9 94 98,9 94 97,9 89 100

Insituform Schlauchliner (NL) NV 36** 100 39 84,6 39 89,7 39 100

Brandenburger Liner GVK 275 99,6 289 95,8 289 97,6 197 94,4

iMPREG-Liner GVK 177 92,1 216 97,7 216 95,8 198 91,4

Gemiddelde waarde 98,6 97,9 98,2 97,5

Groter of gelijk aan het gemiddelde
Kleiner dan het gemiddelde

* Gewenste waarde uit DIBt-keurmerk (of KOMO-certificaat of QUIK-richtlijn) of opgave van opdrachtgever (statische berekening of proefstukbegeleidingsformulier)
** Zonder insnijden van de geïntegreerde binnenfolie
- niet uitgewerkt vanwege te weinig proefstukken met minimale eisen
GVK: Glasvezel-dragermateriaal
NV: Naaldvilt-dragermateriaal
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Hamers Leidingtechniek (NL)
met Alphaliner

Jeschke Umwelttechnik
met Alphaliner

Kanaltechnik Agricola
met Brandenburger Liner

IKT-LinerReport: De 100%-Club 2019
Voldaan aan alle testcriteria in alle onderzoeken

2019 2018 2017 2016 2015

Goed: Wanddiktes beduidend beter

De verbetering van de resultaten voor de
wanddikte is opmerkelijk: 97,5% van alle
proefstukken die onderzocht zijn voldeed aan
deze test, wat 3,4%P meer is dan vorig jaar.
Daarnaast hebben alle proefstukken uit naald-
viltkousen aan dit testcriterium voldaan. NV-
kousen verbeteren zich dus met 2,6%P tot
100%. Glasvezelversterkte kousen stegen met
4,2%P tot 97,2%, maar blijven dus achter op
de naaldviltkousen.

De afgelopen drie jaar is er een intensieve
technische discussie geweest over de wand-
dikte van de kousrenovaties. Voorstanders van
hogere eisen voor de minimumdikte werden

tegengewerkt door tegenstanders die meen-
den dat ook wanddiktes van minder dan drie
millimeter getolereerd konden worden. De
testresultaten van het IKT-LinerReport 2019 la-
ten in elk geval zien dat de renovatiebedrijven
zich met succes hebben ingespannen om aan
de vereiste wanddiktes te voldoen. Dit zou een
positief effect moeten hebben op het gebied
van duurzame kousrenovaties.

Aan de top: De „100%-Club“

In 2019 is het wederom een groep renovatie-
bedrijven gelukt met 100% van hun proefstuk-
ken uit kousrenovaties te voldoen aan de vier
testcriteria. Ditmaal zijn het er drie uit 23 re-
novatiebedrijven. Zij voldoen dus volledig aan
de gestelde kwaliteitseisen. In het voorgaande
jaar waren het er nog vijf van de 25 renovatie-
bedrijven.

Tot de „100%-Club“ van 2019 behoren dit jaar:

• Hamers Leidingtechniek B.V. (NL) met
Alphaliner

• Jeschke Umwelttechnik GmbH (D) met
Alphaliner

• Kanaltechnik Agricola GmbH (D) met
Brandenburger Liner

In figuur 3 staan deze drie bedrijven met een
ster voor elk jaar dat zij in de „100%-Club“
stonden die hun excellente prestatie bena-
drukt.

Conclusie

Het jaar 2019 was overwegend een goed jaar
voor de kwaliteit van kousrenovaties. Dit geldt
niet alleen in Duitsland, maar ook in een aantal
Europese landen. Het is bemoedigend dat op
bijna alle testcriteria gemiddeld betere of even
goede resultaten zijn behaald als in het voor-
gaande jaar.

Er mag echter niet over het hoofd worden ge-
zien dat slechts zeer weinig renovatiebedrijven
erin slagen om gedurende het gehele proces de
beste kwaliteit te halen. Dit lukt slechts drie re-
novatiebedrijven die tot de „100%-Club“ beho-
ren en 100% voldaan hebben aan alle vier
testcriteria. Met de 23 renovatiebedrijven die in
het IKT-LinerReport 2019 zijn opgenomen, is er
ongetwijfeld nog voldoende ruimte voor kwali-
teitsverbetering.Hetzelfde geldt voor het aan-
deel van de proefstukken uit kousrenovaties
dat aan alle vier testcriteria volledig voldoen.
Met 93% is dit niet bijzonder indrukwekkend,
omdat het betekent dat elke 14e kous niet vol-
ledig aan de kwaliteitseisen voldoet.

De vier testcriteria met hun streefwaarden zijn
er echter niet voor niets: Alleen wanneer aan
alle vier de testcriteria is voldaan, kunnen op-
drachtgevers ervan uitgaan dat ze een professi-
oneel ingebouwde kous hebben ontvangen die
goede vooruitzichten heeft op een lange le-
vensduur in het riool. Zowel de renovatiebedrij-
ven als de kousproducenten moeten hoge eisen
aan zichzelf en elkaar blijven stellen. Alleen
door met elkaar samen te werken, kunnen ze
op de bouwplaats een hoge kwaliteit van de
kous bereiken en zo de positie van de kousre-
novatie als belangrijkste renovatiemethode duur-
zaam consolideren.

In de toekomst moeten klanten, in hun eigen
belang, meer aandacht besteden aan het note-
ren van de gewenste waarden en eisen voor
alle vier de testcriteria in de bijgevoegde bege-
leidingsformulieren. Tot nu toe was dit slechts
voor twee-derde van de proefstukken wel inge-
vuld en voor een derde van de proefstukken
ontbraken dus gestelde eisen. Het is dan niet
mogelijk om te beoordelen of deze proefstuk-
ken voldoen of niet voldoen.

ing. Sebastiaan Luimes
IKT - Instituut voor Ondergrondse Infrastructuur
Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem
Tel.: +31 (0)26 8454560
E-Mail: info@ikt-nederland.nl
www.ikt-nederland.nl

Figuur 3: De 100%-Club

Foto 3: Waterdicht of niet? Testen van de
waterdichtheid in het IKT-Laboratorium.


