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‘Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we begonnen 
met de import van de aluminium sidedrains’, zo 
steekt Van den Biggelaar van wal. ‘We waren op 
zoek naar een goed alternatief voor roestvrij-
stalen sleufgoten en kwamen onderweg de alu-
minium variant tegen. Vervolgens hebben we 
contact gezocht met de fabrikant, die nog geen 
importeurschap in Nederland bleek te hebben. 
Toen hoefden we niet lang na te denken of we 
dat op ons wilden nemen.’

De volgende stap was de nieuwe alu sleufgoot 
in Nederland goed op de markt te zetten. ‘We 
hebben wat aluminium goten uitgezet bij 
een aantal klanten om eens te kijken hoe het 
bevalt. Daar kwamen heel positieve reacties op, 
waarna wij besloten om de afzet van de nieuwe 
sleufgoten uit te breiden.’

Hoogwaardig
Stabu gelooft in de alu sidedrain om verschil-
lende redenen. Van den Biggelaar: ‘Deze is 
hoogwaardiger dan bijvoorbeeld een kunst-
stof sleufgoot. Bovendien is de alu sleufgoot 
prijstechnisch veel interessanter dan één van 
roestvrij staal. Maar je moet de alu sleufgoten 
wel zien in het perspectief van high-end toe-
passingen voor zwembaden, overkappingen 
en opritten. De sleufgoot is namelijk goed 
berijdbaar en heeft maar liefst een draaglast 
van een vrachtwagen van 75 kN. Hij is dus ook 
heel geschikt voor terrassen en balkons. Ook 
een belangrijke eigenschap is dat je de goot 
kunt instorten. Verder is het een heel handig 
systeem om aan elkaar te schuiven, maar je 
kunt het materiaal ook verlijmen. Dan is de 
goot waterdicht, wat wel raadzaam is als je 
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beton gaat storten.’
De alu sidedrain is verkrijgbaar in uitvoeringen 
met een hoogte van 40 mm en 75 mm. De 
eerste is vooral geschikt voor tegels, de tweede 
voor straatwerk. De sidedrains worden ook 
geleverd met verschillende hulpstukken, zoals 
hoeklijnen. Daarnaast zijn er inspectieluikjes 
beschikbaar. Deze zijn aan te bevelen, omdat 
je er door de lengte van de goten vaak niet bij 
kunt om ze te reinigen. Deze inspectieluikjes 
zijn in verschillende varianten te krijgen, zoals 
dicht of met een zij- of onderuitloop. Zo biedt 
Stabu een heel compleet pakket van een hoog-
waardig, duurzaam product met veel toepassin-
gen. Stabu zet zijn sleufgotenproducten af aan 
hoveniers, dealers en (bestratings)handelaren.

Veel voordelen
Van den Biggelaar zet voor het gemak de voor-
delen van de alu sleufgoot nog maar eens op 
een rijtje. ‘Esthetisch is het een fraai product. 
De sleufgoot is duurzaam, omdat hij is gemaakt 
van aluminium in plaats van kunststof. De 
montage is snel en waterdicht. Ook is de goot 
robuust en zwaar belastbaar. En ten slotte is het 
product heel betaalbaar, zeker in vergelijking 
met rvs. Al met al heb je met de alu sleufgoot 
een fraaie, degelijke, minimalistisch uitziende 
sleufgoot die tevens belastbaar is. Dit zijn alle-
maal specs die andere sleufgoten niet hebben. 
De aluminium goten zijn dan ook een uitste-
kend alternatief voor roestvrij staal.’
Volgens hem groeit de afzet van de alu sleufgo-
ten gestaag. ‘Het gaat prima. We hebben maar 
één seizoen waarin ze verkocht worden. Ik merk 
dat de klanten enthousiast zijn, zeker in het 
hoogwaardige segment. We hebben veel afzet 
bij mensen die de gootjes absoluut niet in het 
zicht willen, zoals bij overkappingen.’

Toekomst
Van den Biggelaar voorziet voor de toekomst 
een flinke groei in de verkoop van alu sleufgo-
ten. ‘Tien jaar geleden werden er amper sleuf-
goten verkocht, alleen voor bedrijfshallen en 
dergelijke. Tegenwoordig zie je het fenomeen 
ook in tuinen, om de simpele reden dat het 
water moet kunnen worden afgevoerd. Mensen 
zoeken daarbij vaker naar hoogwaardig mate-
riaal. Bovendien speelt de klimaatverandering 
een grote rol. Op een terras kan een eenvoudig 
putje het bij stortbuien niet meer aan, waar-
door er steeds vaker wordt gekozen voor een 
sleufgoot. Daarmee kan het water beter wor-
den afgevoerd. Verder verkopen we sleufgoten 
ook in combinatie met infiltratiemateriaal, 
zodat het water van terras, balkon of garage 
afloopt naar dat materiaal.’
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Alu sleufgoot
De alu sleufgoot is een hoogwaardig pro-
duct, dat Stabu zelf importeert. Het bijzon-
derste kenmerk is dat het sleufrooster en 
de afwateringsgoot als één geheel ontwor-
pen zijn. Het aluminium profiel is voorzien 
van een full anodisatielaag van 15 µm, die 
het profiel duurzaam en corrosiebestendig 
maakt.
Andere eigenschappen:
• Toepassing: buiten, voor balkons, 
  garagedeuren, terrassen et cetera
• De sleufgoot is geschikt voor tegels en 
  klinkers.
• De vrije hoogte bedraagt 40 of 75 mm.
• De standaard voorgemonteerde outliner 
  zorgt voor een perfecte uitlijning en 
  snelle en waterdichte montage.
• Toebehoren: inspectieluiken, eind-
  stukken, binnen- en buitenhoeken
• Mogelijkheid tot maatwerk, zowel in 
  zichtbare design look als lengte-afmeting
• Gemakkelijk te reinigen via een 
  inspectieluik

Stabu
Familiebedrijf Stabu is een kennisgerichte 
technische groothandel, die al ruim veer-
tig jaar toegevoegde waarde biedt aan 
klanten in de groensector. Vanuit het cen-
trale magazijn te Oirschot wordt dagelijks 
geleverd aan een groeiende klantenkring 
in Nederland en deels daarbuiten. Stabu 
is exclusief distributeur van onder meer 
Eco-oh!-materialen (Ecolat) en alu sleufgoot-
sidedrains. Daarnaast is een uitgebreid 
assortiment beschikbaar, zoals leidingsy-
stemen, afwateringsproducten, infiltratie, 
drainage, regenwateropvang, pompen, 
beregeningstechniek, vijvertechniek, zwem-
badtechniek, gras-/grindtegels, buitenver-
lichting, wortelwering/-geleiding, groei-
plaatsinrichtingsmaterialen, epdm vijver- en 
dakfolie, kunststof platen, planken, balken 
en panelen.
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