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In het dagelijks leven hebben we 
erg veel met buizen en slangen te 
maken. Van fietspompslangen tot 
rioolbuizen. Dit geldt vooral als we 
ons meer als doe-het-zelvers pro-
fileren en voor deze mensen is dit 
stukje bedoeld. 

Waterleidingen kun je zelf aanleg-
gen. Versta je de kunst van het 
solderen nog (zie “beter 1x zien” 
over veilig solderen op deze web-
site) dan is het zelf aanleggen van 
een waterleiding geen dure aange-
legenheid want je kunt dan gebruik 
maken van bochtjes en t-stukjes 
van hetzelfde roodkoper als waar-
van de buis is gemaakt. 
Ben je geen held in het solderen 
dan kies je klemfittingen, maar 
die kosten zeker 10x zoveel als de 

soldeerverbindingsstukjes. Voor 
afvoerbuizen geldt zo’n beetje 
hetzelfde: dan wordt de keuze: plak-
ken of klemmen. Zeker het losse 
materiaal is nog vaak het bekende 
milieuonvriendelijke PVC. 
Daarnaast zijn er gerecyclede 
buizen. Meestal dunner, lichter 
en goedkoper. En niet grijs, maar 

blauw of zwart. Dat is ook PVC, 
maar omdat het gerecycled is, iets 
acceptabeler. 
Dan zijn er PPC (polypropyleen) 
buizen die milieuvriendelijker, maar 
helaas ook (veel) duurder zijn. Je 
kunt die niet lijmen, maar met 
koppelingsstukjes met inwendige 

rubberklemringen aan elkaar zet-
ten: makkelijk en altijd weer los te 
krijgen. Hetzelfde geldt voor poly-
etheen waterleidingbuizen (klemfit-
tingen met messingringen). 
Als je aan buizen en slangen denkt, 
denk je aan lekken: hoe voorkom 
je dat? Vooral als je verschillende 
materialen aan elkaar moet kop-

Buizen- en slangenwerk

pelen. Zo kun je een kunststofbuis 
lekvrij als afvoer in een cementen 
bak bevestigen door hem eerst met 
de juiste lijm in te smeren, in zand 
of droog cement te dompelen en na 
droging met cementspecie in het 
afvoergat te drukken.

Veel kunststofslangen kun je over 
een metalen buis (waar ze zo niet 
op passen) schuiven, na ze met een 
hete lucht- verfafbrander te verhit-
ten. PVC leidingen die gelijmd zitten 
krijg je met zo’n föhn ook los! 

Tenslotte nog een tip van een 
donateur die zijn tuinslangen aan 
elkaar koppelt met twee ringetjes, 
gezaagd uit een 15 mm koperen 
waterleidingbuis en een stukje  
20 mm elektrabuis. De ringetjes 
drukt hij in elk slang uiteinde, zodat 
in beide een uitstulping ontstaat. 
Dan neemt hij het stukje elektra-
buis (minimaal 10 cm, maar veel 
langer kan natuurlijk ook als men 
een rechte verbinding tussen tuin-
slangen wil maken) verhit dit alleen 
aan het uiteinde en druk dit over de 
slang met uitstulping. Afkoelen en 
het zit muurvast en is waterdicht.
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