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Kennis, kwaliteit & service

Alles wat u nodig heeft voor de aanleg van onder- of 
bovengronds leidingwerk hebben we op voorraad: 
kunststofbuizen (HDPE of PP) van 20 tot 1200 mm, 
inclusief bijbehorende lasfittingen, hulpstukken en 
appendages zijn direct door de klant af te halen. Via onze 
webshop is bestellen heel gemakkelijk. Laat u het liever 
brengen? Binnen 24 uur leveren we op locatie.

OPLOSSINGEN OP MAAT
Naast het leveren van materialen zijn we een ster in het 
geven van advies. Heeft u een probleem met leidingwerk 
of verbindingen? Meestal kunnen onze experts het 
binnen 24 uur oplossen. Heeft u een vraag waarbij 
standaardproducten niet inzetbaar zijn? Dan bieden we 
onze custom-made oplossing aan. Gespecialiseerde 
engineers, tekenaars, monteurs en collega’s van de 
assemblage-faciliteit gaan de uitdaging graag met u aan.

FAMILIEBEDRIJF
Van Kaam is al dertig jaar een echt familiebedrijf. Opgericht 
in 1991 hebben we continu gebouwd aan expertise, 
ervaring en een goede band met collega’s, klanten en 
leveranciers. Samen zorgen we voor de beste service. 
Samen zorgen we voor de beste kwaliteit.

SAMENWERKEN
We werken nauw samen met onze (internationale) partners 
op het gebied van ondergrondse infrastructuur en zijn 
voorraadhoudende dealer van kwaliteitsmerken:  
Georg Fischer, PlastItalia, AVK, Hawle, Reinert-Ritz, 
Simona, Plasson en Rvs Nexus.

Van Kaam BV is hét bedrijf voor aanschaf, advies en 
aanpassing van ondergrondse infrastructuren en PE (pomp)
putten. Kennis, Kwaliteit en Service in kunststofleidingwerk 
is voor ons vanzelfsprekend. Niet alleen levert Van Kaam 
producten aan haar klanten. Wij ontzorgen de klant zo 
veel mogelijk vanaf de vraag tot aan de oplossing. Met een 
magazijn van ± 1100 m2, een werkplaats en het inzetten van 
monteurs op locatie bieden we altijd oplossingen op maat.

Bastiaan van Kaam, 
directeur
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Kennis, kwaliteit & service

PE buizen

Afsluiters T-stukken

Multi-joints

WEBSHOP

De nieuwe webshop van Van Kaam biedt veel voordelen. Zo kunnen klanten 24 uur per 
dag bestellen, bestellingen inzien en onze voorraad bekijken. Daarnaast zijn de gegevens 
door een persoonlijk wachtwoord afgeschermd en kunnen bestaande relaties hun prijslijst, 
verkoopgeschiedenis en verzonden offerte-aanvragen inzien. 

AFLEVEREN OP LOCATIE
Naast het bestelgemak van de webshop, is ook het 
afleveren bij Van Kaam nog gemakkelijker gemaakt. Niet 
in staat om de producten af te halen? Wij leveren binnen 
24 uur op locatie en met de nieuwe afleverservice in de 
regio is het mogelijk (mits de producten op voorraad zijn) 
voor de klant om een aflevertijd te kiezen bij de bestelling. 
Nieuwsgierig? Zie voor de mogelijkheden onze website.

VERKOOP EN VERHUUR
Naast de gebruikelijke appendages verkoopt Van Kaam BV 
ook gereedschappen. Denk hierbij aan laskasten, schillers, 
klemgereedschap, maar ook schoonmaakmiddelen, papier 
en andere NTA gerelateerde producten. Daarnaast hebben 
we ook een speciaal verhuurprogramma.
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Het kan met kunststof
Van Kaam combineert kennis en producten 
voor onder- en bovengronds leidingwerk 
en kunststof voor civiele en industriële 
toepassingen. Problemen herkennen en 
oplossingen op maat bieden, maken Van 
Kaam tot op de dag van vandaag uniek.

Behalve voor de materialen zelf, weten veel relaties 
Van Kaam te vinden voor kennis en advies. “We zijn 
sterk in het herkennen en oplossen van problemen. Als 
standaardproducten niet inzetbaar zijn, ontwikkelen wij in 
nauw overleg met onze relaties desgewenst een maatwerk 
oplossing. Naast onze handelsmaatschappij beschikken 
we namelijk ook over een productiemaatschappij, inclusief 
engineeringsafdeling en productie-/assemblagefaciliteiten. 
Zo hebben we een jarenlange ervaring in het op maat 
fabriceren van HPE-verzamelputten en PE-pompputten 
voor de riolerings- en drainagemarkt. Met ons ‘kleine 
gemaal’ voor de rioleringsmarkt waren we destijds uniek 
in de markt. Het concept is door de concullega’s intussen 
veelvuldig gekopieerd. Alle systemen kunnen door onze 
gecertificeerde (spiegel)lassers, eventueel ter plekke, 
geïnstalleerd worden.”

SPECIALE TOEPASSINGEN
Ook voor afwijkende of niet direct voor de hand liggende 
producten uit HDPE (bijvoorbeeld als vervanging voor RVS 
of staal) weet Van Kaam een oplossing te bedenken. Denk 
hierbij aan filtersystemen, ijsbanen, indoor ski-heuvels, 
veldverwarming en bekabeling van welke aard dan ook.

INNOVATIEF
Samen met de opdrachtgever zoeken we graag naar 
technische mogelijkheden die tijd, geld of onderhoud 
kunnen besparen. Van Kaam is de ideale partner voor 
het onderhouden of vervangen van appendages en 
leidingen. Zo hebben we in opdracht van waterbedrijf 
Dunea een deel van de betonnen buizen van de 
rivierwatertransportleidingen vervangen voor HPE buis 
en zijn er speciale HPE T-stukken ontwikkelt voor een 
Hollandse verzamelleiding.

Met onze innovatieve, volledig gesloten gemaakte 
trekkoppen garanderen we dat er geen betoniet in de 
nieuw getrokken buis terechtkomt.

(ADVERTENTIE)
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Voor alles een oplossing
Ook voor grote, afwijkende of niet voor de handliggende projecten en vraagstukken moet 
je bij Van Kaam zijn. Naast filtersystemen, ijsbanen, ski-heuvels, veldverwarming en 
bekabeling vallen zelfs tiny houses tot de mogelijkheid. Zo heeft Van Kaam onder andere 
een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Shoreliner, Tiny House ‘Het Riool’ en de 
buitenkeuken op camping ‘De vreemde Vogel’.

SHORELINER – 
PLASTICVANGSYSTEEM
In opdracht van ingenieursbureau Tauw 
produceert Van Kaam BV uit HDPE de 
Shoreliner. Een opvangsysteem dat 
de aanvoer van plastic naar rivieren, 
zeeën en oceanen vermindert door 
plastic drijfvuil op een duurzame 
manier op te vangen, te verwijderen 
en vervolgens te recyclen. Doordat de 
wind het afval in de ‘val’ blaast, kan 
op een duurzame manier een betere 
waterkwaliteit gerealiseerd worden. De 
Shoreliners zijn op dit moment ingezet 
in Stavoren, Rotterdam, het Haringvliet 
en binnenkort ook in Italië.

THIALF – SCHAATSBAAN
Bij de grootschalige renovatie van 
IJsstadion Thialf was Van Kaam nauw 
betrokken. Als specialist op het gebied 
van kunststof-leidingwerk bleek de 
kennis, kwaliteit en service van Van 
Kaam onmisbaar. Door de strakke 
(schaats)deadline was dit allesbehalve 
een dertien-in-een-dozijn-project. 
Het stond bol van de technische 
uitdagingen. Uiteindelijk kwam er maar 
liefst 120 kilometer aan leidingen in de 
baan te liggen om het ijs te maken.
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Voor alles een oplossing SUMMERLABB – TINY HOUSE
Tijdens de Wereldhavendagen Rotterdam 
de mogelijkheid krijgen om een kijkje te 
nemen in een heus riool. Dat was de 
opdracht. Maar hoe breng je een bezoek 
aan het riool in beeld? Summerlabb, een 
initiatief van Jan Douwe Kroeske, brengt 
duurzaamheid en innovatie naar een 
breed publiek en zocht naar een partner 
om samen het riool te realiseren. Voor dit 
project nam Summerlabb Van Kaam in 
de arm. Met ervaring in het realiseren van 
tinyhouses en out-of-the-box ideeën was 
Van Kaam een perfecte partner.  
Het riool werd gebouwd in een wikkelbuis 
van 3,5 meter lang en Ø 2200 mm.

A2
In Utrecht heeft Van Kaam een 
complexe kelder voorzien van 
waterdichte kabeldoorvoeringen. 
Een deel hiervan kon met bestaande 
producten gemaakt worden en een 
deel is in eigen huis ontworpen. 
Hiervoor heeft Van Kaam uit PP 
deelbare muurdoorvoeren gemaakt. 
Deze zijn trekvast in de betonnen 
muur gestort. Door hierin met rubber 
afdichtingen te werken ontstaat er een 
waterdichte verbinding zonder schade 
toe te brengen aan de stroomkabels.

SNOWWORLD - SKIPISTE
In opdracht van GEA heeft Van Kaam 
BV in Zoetermeer een derde baan 
voorzien van nieuwe koelleidingen. 
Snowworld – dé indoor skipiste van 
Nederland – werd voorzien van 78 
kilometer leidingen. Geen gemakkelijke 
klus aangezien de baan onder 30º 
staat en een helling nabootst. Al 
onze monteurs volgden hiervoor een 
speciale klimopleiding.
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www.dalmulderinfra.com

Van Kaam BV
Rechte Tocht 11
1507 BZ Zaandam
Nederland

075 - 631 48 41
info@vankaam.eu

WWW.VANKAAM.EU

(ADVERTENTIE)


