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BlueTube, de eerste echte duurzame rioolbuis ter wereld 
  

BlueTube, de duurzame rioolbuis van Kijlstra Riolering te Drachten, is het eerste rioolsysteem dat echt 
antwoord geeft op de duurzaamheidseisen van overheden bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.  
Eén unieke, duurzaam geproduceerde buis waarmee een compleet vrijverval rioleringssysteem wordt 
aangelegd.  
 
In 2014 en 2015 heeft Kijlstra Riolering in Drachten (Friesland) een nieuwe fabriek gebouwd om de 
duurzame BlueTube buizen te produceren. Door het nieuwe productieproces en het revolutionaire  
productontwerp is het gebruik van grondstoffen verminderd, terwijl de kwaliteit van de buis is 
verhoogd. Met name voor het milieu levert dit besparingen op. Doordat deze buizen lichter zijn dan 
traditionele betonbuizen, kan er meer per vracht vervoerd worden. Dit leidt tot minder Koolstofdioxide 
(Co2) uitstoot.  
 
In 2016 is Kijlstra volledig overgeschakeld op de BlueTube en zijn veel gemeenten, voorschrijvers en 
aannemers enthousiast geraakt door de unieke duurzaamheids-, ontwerp- en verwerking aspecten. 
 
Door het modulaire ontwerp van de buis wordt afval gereduceerd. Op de bouwplaats wordt dit pas 
echt duidelijk. BlueTube is speciaal gemaakt om op maat te zagen. Beide delen worden opnieuw 
gebruikt zodat er geen restmateriaal op de bouwplaats achterblijft. 
De ribbels op de buis zorgen ervoor dat op de gezaagde buis de zelfsmerende EasyLock-ring 
geplaatst kan worden. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de legrichting. De BlueTube 
buizen kunnen geplaatst worden, zoals het op dat moment uitkomt. 
 
Door de toepassing van zelf verdichtend beton (ZVB) wat volledig uithardt in de mal, wordt er tijdens 
het productieproces geen energie meer verbruikt voor het verdichten van het beton en geen energie 
meer verbruikt voor het stomen van de BlueTube buizen. Dit bespaard ongeveer 300.000 m3 gas per 
jaar en verminderd Co2 uitstoot. De BlueTube buis is maatvaster en gladder dan traditionele betonnen 
rioolbuizen. Door de gladde binnenzijde, sterkte en de hoge dichtheid van het beton heeft deze buis 
een lange levensduur, zodat deze decennialang probleemloos functioneert.   
 
BlueTube biedt zoveel mogelijkheden dat er maar één soort buis nodig is om een volledig 
rioleringssysteem aan te leggen. 
 
 
 
************ 
Kijlstra Riolering bv is in Nederland marktleider op het gebied van complete rioleringssystemen van 
beton. De buizen en putten worden gemaakt van zelf verdichtend beton (ZVB). Hiernaast leveren zij 
nog vele andere producten, te denken valt aan de Kijlstra Stuw Unit, veeroosterbakken, duikers en 
uitstroombakken.  
 
Kijlstra wil duurzaam ondernemen, waarbij zij rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. 
 
 
Meer informatie: www.kijlstra.eu 
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