
Handleiding Inflatable pilon 
 

 
 
 
Het boegbeeld van de campagne Samen wegwerken is de oranje veiligheidspilon. Hiervan is een grote 
inflatable variant gemaakt. We stellen de pilon beschikbaar in bruikleen. In deze handleiding staat 
belangrijk informatie over het opzetten van de pilon, de verankering, het onderhoud en de levering. 
Lees dit goed, voordat u de pilon opzet. Let er op dat u, zodra u de pilon in bruikleen neemt, 
verantwoordelijk bent voor de staat ervan.    
 

 
Algemene informatie 
 

− De pilon is 6 meter hoog en heeft een doorsnede van 4 meter (op de grond). 
− De pilon is voorzien van een interne blower.  
− De blower moet worden aangesloten op het stroomnet of een aggregaat. 
− Bij de pilon zijn 4 touwen en haringen. 
− Het is raadzaam om de pilon te verzwaren. Dat is mogelijk binnen in de pilon maar ook aan 

de buitenzijde. 
− De pilon zit in een transporttas.  
− De pilon moet worden opgezet door twee mensen. 

 

 
Hoe zet u de pilon op?   
 

1. Haal de pilon uit de transporttas en leg de pilon open.  
1. Zoek de bloweraansluiting (de interne blower). 
2. Sluit alle ritsen. 
3. Sluit de blower aan op het stroomnet of een aggregaat. 
4. Begeleid de pilon mee tot hij volledig is opgeblazen. Houd de 

scheerlijnen vast.  
5. Als de pilon is opgeblazen, zet u hem op de gewenste plek neer.  
6. Houd er rekening mee dat u de pilon stevig moet verankeren met de bijgeleverde touwen en 

haringen als de pilon buiten staat. Hieronder staat beschreven hoe u de pilon het beste kunt 
verankeren.  

 
Verankering buiten 
Als u de pilon buiten neerzet, moet deze worden verankerd door middel van de bijgeleverde touwen 
en haringen. Op een verharde ondergrond kunt u ook zware objecten gebruiken zoals schildvoetjes. 
Zorg ervoor dat de pilon goed vastgemaakt is vóórdat deze in gebruik wordt genomen. Dat is wel zo 
veilig voor de gebruikers en de pilon zelf. LETOP! Houd altijd rekening met wind. Indien er 
windsnelheden voorkomen die hoger zijn dan 5 Beaufort, zet de pilon dan niet op. Dit kan leiden tot 
ernstige schade aan de pilon en de omgeving. Bovendien is het in de buurt van wegwerkzaamheden 
levensgevaarlijk.  
 
Verankering zonder toompunten 

− In de open geritste pilon zit nog een bijna 360° rits. Gelieve deze open te ritsen om op dan 
voorzichtig op de losgeritste flap gewichten (zandzakken bijvoorbeeld) te plaatsen.  

− Hoe verder de gewichten rondom de doorsnede geplaatst, hoe beter de windweerstand.  
− Hoe meer gewicht goed gespreid, hoe beter de windweerstand (300 kg is meer dan 

voldoende voor normale stevige winden).  
− Gebruik geen zware betonnen blokken met het risico om ritsen of stof te beschadigen.  
− Rits de pilon terug ná het plaatsen van de gewichten en koppel de blower aan op 220v.  



− Het is belangrijk dat de blower vrij lucht kan aanzuigen en dat de stekker niet in vocht kan 
kortsluiten.  

 
Verankering met toompunten 

− De scheerlijnen rondom de pilon moeten vastgemaakt worden aan zware gewichten 
(bijvoorbeeld schildvoetjes) of met de haringen gespreid rondom de basis van de pilon. 

− De toompunten rondom de basis kunnen ook gebruikt worden om gewichten aan te 
bevestigen.  

 

 
Onderhoud 
 

− Laat de pilon nooit ’s nachts onbewaakt staan. Laat de pilon ’s nachts leeglopen en zet hem ’s 
ochtends weer op.  

− Houd de weersomstandigheden in de gaten. Indien er windsnelheiden voorkomen die hoger 
zijn dan 5 Beaufort, kunt u de pilon beter niet opzetten.  

− Laat de pilon drogen als deze nat of vochtig is. Laat de pilon nooit langer dan 2 dagen nat in 
de zak zitten. Langdurige vochtigheid kan leiden tot schimmelschade alsook schade aan de 
stof waardoor scheuren kunnen ontstaan.  

− Zorg ervoor dat de pilon schoon wordt opgeborgen. Als het materiaal vuil is, kunt u dit het 
beste eerst schoonmaken voordat u de pilon opbergt. Vermijd bij het schoonmaken bijtende 
producten. Deze kunnen het materiaal verkleuren of het materiaal verzwakken.  

 

 
Hoe ruim ik de pilon op?  
 

1. Trek de stekker van de blower uit het stroomnet, open de ritsen op de structuur en begeleid 
deze dan naar beneden.  

2. Zorg ervoor dat alle lucht goed uit de pilon loopt.  
3. Als alle lucht uit de pilon is gelopen, legt u de pilon in een vierhoek open. Vouw de pilon 3 

keer om, zodat er een lang, smal stuk ontstaat. Daarna kunt u de pilon oprollen. Rol naar een 
kant waar zich een rits bevind, zodat ook de resterende lucht uit de pilon loopt. Zorg dat u 
klein begint. Doet u dat niet, dan is de pilon te groot om te kunnen opbergen in de 
transporttas.    

 

 
Levering, afgifte en voorwaarden 
 

− De pilon dient u zelf af te halen  en terug te brengen bij Rijkswaterstaat, Balkendwarsweg 4, 
9405 PT in Assen. 

− U brengt de pilon zelf op de afgesproken datum terug bij de standplaats.  
− Van het moment van afhalen tot het moment van terugbrengen bent u verantwoordelijk voor 

de staat van de pilon. 
− Informeer betrokken partijen (bijvoorbeeld de aannemer(s)) ter plaatse over de plaatsing van 

de pilon. 
− Vraag bij deze partijen aandacht voor de campagne(boodschap) van Samen wegwerken. 
− Besteed in uw communicatie over de gebeurtenis aandacht aan de campagne Samen 

wegwerken, gebruik hiervoor het beschikbaar gestelde campagnemateriaal. Neem voor hulp 
en ondersteuning contact op met het campagneteam via info@samenwegwerken.nl. 

− Stuur een foto van de opgeblazen pilon en/of de gebeurtenis met de exacte locatie en 
speciale bevindingen naar het campagneteam via info@samenwegwerken.nl, voor gebruik op 
de Facebookpagina van de campagne. 

 
 
Zijn er problemen met de pilon of heeft u vragen naar aanleiding van deze handleiding? Neem dan 
contact op met info@samenwegwerken.nl.  


