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Voordeel voor onze rela e 
 

ECOLAN hee  een ruime ervaring als het gaat om verwerking, begeleiding en advisering van hoge kwaliteit EPDM rub-
ber vijverfolie. ECOLAN is duurzaam, flexibel en is, in combina e met de waterkerende en elas sche eigenschappen, 
een ideaal product om vijvers en waterpar jen te realiseren. 

Onze uitdaging 
 

Deze in 2012 gerealiseerde vijver met toen een oppervlakte van 3000 m2 moest worden vergroot! Nu in 2016 hee  

opdrachtgever een forse uitbreiding gedaan van haar bedrijfspand dus ook de vijver moest worden aangepast/vergroot 

met nog eens 3000 m2.  
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                    Bedrijfsvijver Amersfoort 

Contract details: 3000 m2 dikte 1,50 mm met diverse accesoires 

                 Opdrachtgever                                  Verwerker 

De oplossing 

ECOLAN EPDM rubber vijverfolie is een ideaal product om in een derge-

lijke vijver de waterdichtheid langdurig te garanderen. Het is duurzaam, 

blijvend elas sch en ecologisch verantwoord. 

 
Het nieuwe vijverdeel is van te voren gerealiseerd door de loonwerker 
met een totale diepte van 140 cm. Om de vijver biologisch in tact te 
laten is er voor gekozen om het water van de oude vijver eerst naar de 
nieuwe vijver te pompen om hierna de doorbraak (verbinding) te kun-
nen realiseren. Deze verbinding is gesitueerd op een ondieper gedeel-
te van de oude situa e.  

 

Nadat ECOLAN adviseur Jack de Leeuw de vijvercontouren hee  inge-

meten zijn deze gegevens verwerkt in ons produc eproces. Omdat het 

hier gaat om onze dikste kwaliteit van 1,50 mm is gekozen om het nieu-

we gedeelte te maken in 3 membranen op maat gemaakt (prefab) in 

onze fabriek in Kampen. Om het uitvouwen zo efficiënt mogelijk te la-

ten verlopen is een geheel op maat gemaakt legplan bedacht voor het 

uitleggen van de foliemembranen. 

 

 

Na uitklappen van de foliemembranen zijn deze onderling aan elkaar 

vervaardigd met onze lijm en kit methode. Uiteraard is er alvorens de 

aanslui ng te maken op de oude Ecolan folie de schoonmaak proce-

dure correct opgevolgd. Verdere details zijn ingewerkt met onze pre-

fab hoekstukken en andere hulpmiddelen.  
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