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Unieke ACB 
pipebelts 
voor zand- en 
grindwinning

ACB hee� in samenwerking met Moors twee pipebelts (ofwel 
buisbanden) ontwikkeld voor het zandwinproject Geertjes-
golf aan de Waal, nabij Nijmegen. De pipebelts met elk een 
lengte van liefst 1710 meter en een capaciteit van 12 ton/uur 
zijn uniek in Nederland.

Eind 2019 benaderde Moors Constructie en Machinebouw Bergha-
ren BV specialisten van ACB Transportbanden & Componenten voor 
advies over de bouw van twee pipebelts voor de zand- en grindwin-
locatie Geertjesgolf aan de Waal bij Winssen, niet ver van Nijmegen. 
De pipe conveyors ofwel buisbanden moesten in staat zijn om grote 
hoeveelheden zand en grind over een afstand van meer dan 1700 
meter naar de Waal te transporteren.

Engineering
Moors hee� vervolgens met ondersteuning van ACB de engineering 
van de pipebelts op zich genomen. Het gewicht van zand en grind 
bedraagt 1,85 ton per kuub, wat vraagt om een robuuste installatie. 
De rubber pipebelt weegt dan ook 28,9 kg per meter. Een correcte 
berekening van bijvoorbeeld de bandspanningen is van belang voor 
de selectie van de diverse installatie-componenten. Uiteindelijk zijn 
de pipebelts ontworpen voor een capaciteit van 12 ton per uur, bij 
een bandsnelheid van 2,7 meter per seconde.
Een andere uitdaging was dat de pipebelts in het traject een door-
gaande weg moesten onderkruisen en in de diverse bochten naast 
elkaar moesten lopen. Dit kon worden gerealiseerd mede dankzij de 
compacte bouw van de pipebelt. De diameter van de ingevouwen 
rubber transportband bedraagt slechts 350 mm. In uitgevouwen 
toestand is de band 1400 mm breed.

Over ACB Transportbanden & 
 Onderdelen
ACB Transportbanden & Onderdelen is 
een 24/7 service-verlenend bedrijf met 
een eigen confectie-atelier voor rubber 
en kunststof transportbanden. ACB geeft 
technische adviezen met betrekking tot 
het ontwerp en de bouw van transportin-
stallaties. Ook staat ACB in voor de mon-
tage van de geleverde banden en onderde-
len. Alle benodigde componenten kunnen 
uit voorraad worden geleverd, zoals trom-
mels, trogstellen, rollen, bandwegers, 
schrapers, transportbandoverkappingen 
en veiligheidscomponenten. Daarnaast 
ontzorgt ACB klanten met een compleet 
onderhoudspakket voor hun transportsys-
temen, zodat productiestilstanden tot een 
minimum worden beperkt.
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Afb. 3 Zand- en grindtransport bij project Geertjesgolf aan de Waal

Opdracht
Na een half jaar engineering en o�ertes maken werd de samenwer-
king in maart 2020 beklonken met een opdracht aan ACB voor de le-
vering van alle componenten voor de twee pipebelts. De installaties 
overbruggen beide een afstand van liefst 1710 meter. Dit betekent 
dat elke pipebelt een eindloze rubberband hee� van een kleine 3,5 
kilometer! Dit vanwege het retourpart (1710 meter) en de benodigde 
40 meter bandlengte voor het spanstation (om de rek bij de start op 
te vangen), plus enkele meters vanwege de keerrollen. In de loop 
van 2020 werd de levering en montage van de pipebelts voorbereid.

Montage band
Moors startte met de constructie van de transporteurs, waarna ACB 
in april 2021 in actie kon komen voor de montage van de banden. 
Hiertoe werd eerst een 650 meter lang touw door de hexagonale 
trogstellen geleid. Met dit touw is een dunne staalkabel het frame 
ingeleid, en daarmee een zware staalkabel. Het uiteinde van de rub-
ber band werd bevestigd aan een ‘torpedo’ die met de zware staal-
kabel de constructie is ingetrokken.

Vulkaniseertafel
De rubber banden zijn aangeleverd op lengtes van 586 meter met 
een gewicht van 16.600 kg per rol. De bandsegmenten zijn door 
middel van een warm vulcanisatieproces aan elkaar verbonden. 
Voor dit project hee� ACB een speciale vulkaniseertafel gemaakt, 
zodat de montage uiterst zorgvuldig kon worden uitgevoerd. Om 
weersinvloeden uit te sluiten is een grote tent over de vulkaniseer-
tafel geplaatst. Per pipebelt zijn er zes vulcanisaties gemaakt met 
elk een uniek nummer. De zes lassen zorgen voor een eindloze band 
met een lengte van 3470 meter.

Succes
Eind juni 2021 is de eerste pipebelt in bedrijf genomen. Sindsdien 
draait de installatie 12 uur per dag naar volle tevredenheid. Pipe-
belts van deze omvang zijn in Nederland een unicum. Het succes 
van dit project is te danken aan de uitstekende samenwerking tus-
sen Moors en ACB.
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Afb. 2 Bij het afstortpunt vouwt de bandbuis zich uit tot een vlakke band

Voordelen pipebelt
Een pipebelt (ofwel buisband, pipe conve-
yor of pijpbandtransporteur) heeft ten op-
zichte van een trogbandtransporteur een 
aantal kenmerkende voordelen:
•  Geschikt voor verticale en horizontale 

bochten
•  Compacte bouw (daardoor geschikt voor 

ondergrondse toepassingen)
•  Een gesloten systeem (bescherming 

product én milieu)
•  Lange trajecten zonder overstortpunten 
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