
INTRON heeft in het recente verleden
veel ervaring opgedaan met scheuren
en lekkages in ondergrondse parkeer-
garages. Hoewel ondergrondse par-
keergarages reeds langer gebouwd
worden vragen zij recent om veel aan-
dacht. Dit wordt veroorzaakt doordat
de esthetische eisen aan garages toe-
genomen zijn, er veel garages onder
kantoorgebouwen worden aangelegd
en de garages vaak in bouwkuipen van
onderwaterbeton worden gebouwd
door aannemers en adviseurs die hier
relatief weinig ervaring mee hebben.

De scheuren en lekkages ontstaan in
het dak (hierop wordt in deze lezing
nauwelijks ingegaan), in de verdie-
pingsvloeren of in de keldervloer. De
gevolgen van de scheuren en lekkages
zijn wateroverlast en kans op wape-
ningscorrosie.

De scheuren in de verdiepingsvloeren
ontstaan doordat deze veelal bestaan
uit geprefabriceerde betonplaten.
Deze platen bewegen (verschillend)
onder invloed van belasting, krimp,
kruip en temperaturen met als gevolg
scheuren bij de langs- en kopvoegen.
Door de scheuren ontstaat de lekkage
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en de kans op corrosie van wapening in
afwerklagen. De scheuren kunnen
beheerst worden door een voldoende
gewapende druklaag.

Scheuren in keldervloer

De scheuren in de keldervloer ontstaan
doordat het onderwaterbeton vervormin-
gen door krimp en afkoelen van de hydra-
tatiewarmte en van zomer naar winter
tegenhoudt. De spanningen lopen dan zo
ver op dat de constructievloer scheurt. Dit
type scheuren is te voorkomen door voor-

APRIL 2004  NUMMER 34

NIEUWS
BRIEF

VABOR Seminar 2004 1

Van de voorzitter 4

Herstel Kwaaitaalvloeren 4

Boekbespreking 5

Uitnodiging 
studie bijeenkomst ABT 5

Agenda 6

Colofon 6

VABOR SEMINAR 2004
"BETON EN WATER"
De VABOR organiseerde in maart 2004 haar 4e Seminar. In dit Seminar werd in 5 voordrachten ingegaan op de kansen en bedrei-
gingen die water voor betonconstructies vormen. Dit stuk geeft de samenvattingen van de voordrachten. De volledige teksten van
de voordracht zijn bij het secretariaat van de VABOR op te vragen.

IN DIT NUMMER UITNODIGING 
STUDIE-BIJEENKOMST
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Constructieve schades in brede context
DSM: constructieve beoordeling door ing. Axel R. Jacobs (ABT) 
DSM: betononderzoek door ing. Inigo A.G.M. Peeze Binkhorst (KEMA)
Schade aan parkeergarages door ing. Edwin Bruins (ABT)
Schade aan constructies door ing. Jos Wolters (ABT)

Datum: 10 juni 2004
Aanvang:14.00 uur
Plaats; ABT, Arnhemsestraatweg 358, Velp
De routebeschrijving kunt u vinden op www.vabor.nl

De studiebijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden
U kunt zich aanmelden voor deelname op vabor@abt-consult.nl

af de optredende spanningen te voor-
spellen en maatregelen in het ontwerp
of de uitvoering te nemen. In GWW
bestekken is het normaal dat geëist 

wordt dat vooraf aangetoond wordt dat
dit type scheuren voorkomen wordt.

Na afloop van deze lezing ontstond een
geanimeerde discussie over de voor- en
nadelen van verschillende ontwerpuit-
gangspunten voor constructievloeren op
onderwaterbeton.

Parkeergarages, lekkage, hemelwater,
grondwater
ir. M.R.J. Swinkels INTRON, Culemborg



NIEUWSNIEUWS
B R I E FB R I E F

NIEUWSNIEUWS
B R I E FB R I E F

Aan 6 constructies, de stormvloedkering
Oosterschelde, drie kademuren in Rotter-
dam, de Haringsvlietsluis en de Pier in
Scheveningen, zijn de relevante eigen-
schappen gemeten. Een eerste conclusie
luidt dat alle constructies behalve één een
grote betondekking hebben met weinig
spreiding en dat het beton goed samenge-
steld en verwerkt is.
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De metingen aan de Stormvloedkering
Oosterschelde werden verder uitgewerkt
in de lezing.  

Als resultaat van dit onderzoek worden
voorstellen gedaan om het DURAcrete
model op enkele plaatsen aan te passen.

In het kader van CUR-commissie B82
"Duurzaamheid van betonconstructies
in een zeemilieu" zijn inspecties uitge-
voerd aan zes betonconstructies van 20
tot 40 jaar oud. Dit onderzoek is op het
moment in de afrondingsfase.

Het is bekend dat het voor de duur-
zaamheid van betonconstructies vooral
van belang is dat de chloriden uit zee-
water de wapening niet kunnen berei-
ken. De DuraCrete-methode is een
methode waarmee met als invoerpara-
meters, de weerstand van beton tegen
chloridenindringing, de dekking op de
wapening en de chloridenbelasting de
kans op corrosie van het wapeningstaal
wordt bepaald.

In een ontwerpsituatie wordt voor de
invoerparameters uitgegaan van testen
aan het te gebruiken materiaal en
wordt de belasting ingeschat. Bij een
bestaande constructie kunnen deze
gegevens onder de werkelijke omstan-
digheden worden gemeten. Dit ver-
groot de betrouwbaarheid van de
voorspelling waardoor het model
geoptimaliseerd kan worden.

Duurzaamheid van betonconstructies aan
zee
Dr. R. Polder, Dr ir. M. de Rooij TNO Bouw/ TU Delft; Delft

In deze lezing werd ingegaan op de
invloed van vocht op in dunne lagen aan-
gebrachte betonreparatiematerialen.

Eerst werd gesproken over een tekort aan
water in het materiaal. Dit kan ontstaan
indien de ondergrond onvoldoende is
voorbevochtigt waardoor deze water aan
een reparatiemortel onttrekt. Ook kan
water ontrokken worden door verdam-
ping aan het oppervlak. De buitentempe-
ratuur, de morteltemperatuur en de wind-

snelheid zijn hierop van invloed. Door
een tekort aan vocht zal de reparatie-
mortel onvoldoende verharden.

Vervolgens wordt de invloed van teveel
vocht bekeken. Dit te veel aan vocht kan
toegevoerd worden op het moment dat
vocht op de reparatie condenseert. Voor-
al materialen met een hoog kunststofge-
halte zijn hiervoor gevoelig. Door het
vocht ontstaat niet de gewenste vernet-
ting en neemt de watercementfactor van
de mortel toe, waardoor de sterkte
afneemt.

In de lezing werden deze effecten met
voorbeelden geïllustreerd.

De invloed van water op de kwaliteit van
betonreparaties
ir. G.H.P Hol ; ABT Velp
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wordt nu naar alternatieven gekeken. De
schuiven uitvoeren in beton is een moge-
lijkheid.

Om gewicht te beperken kan hogesterkte
beton worden toegepast. Uit onderzoek
blijkt dat bij beton met een sterkteklasse
B110 geen chloridenindringing is te ver-
wachten en daardoor is het een zeer duur-
zaam materiaal.
De ontwerpuitdaging lag vooral in het
beperken van het gewicht tot 700 ton. Dit
is het maximale gewicht dat de bewe-
gingswerken kunnen dragen. Daarnaast
moet de schuif passen in de bestaande pij-
lers.

Deze eisen leidden tot een plaat uit B130
beton en een voorgespannen vakwerk om
de plaat te ondersteunen uit B105 beton.
Bij een verfijnde detaillering bleek de
schuif toch te zwaar te worden. Door de
sponning in de pijler te versmallen was het
mogelijk aan de gewichtseis te voldoen.
De belastingen op de schuif zijn vrijwel
allemaal zodanig dat vermoeiing bij de
dimensionering een belangrijk aandachts-
punt was. De regelgeving is op dit punt
voor hogesterkte beton echter beperkt.
Net zoals de regelgeving voor de scheur-
wijdte. Omdat de beschikbare regelgeving

voor "normaal" beton echter conserva-
tieve resultaten geeft is deze toch
gebruikt.

Bij het berekenen van de kosten bleek
dat vooral de wijze van aanbrengen
grote consequenties heeft. Afhankelijk
van de bouwmethode variëren de kos-
ten tussen 133 en 163 miljoen Euro
(prijspeil 2001) terwijl de kosten voor
conservering 170 miljoen Euro bedra-
gen. Schuiven uit hogesterkte beton zijn
daarmee concurrerend.

In de discussie na afloop werd uitge-
breid ingegaan op de verwachte duur-
zaamheid en de uitvoeringsgevoeligheid
van een project als dit.

De heer Bockhoudt vertelde over zijn
ervaringen bij het ontwerpen van
betonnen schuiven voor de Oosterschel-
dekering.

De Oosterscheldekering bestaat uit 65
pijlers met daartussen 62 bewegende
schuiven. Om het hefvermogen van de
bewegingswerken te beperken moes-
ten deze schuiven licht zijn. Het lag
daarom voor de hand ze in staal uit te
voeren. Staal dient in het Oosterschel-
demilieu echter geconserveerd te wor-
den. Hiervoor is destijds voor een
coating gekozen. Deze coating bleek
echter niet aan de verwachtingen te
voldoen waardoor alle schuiven in de
afgelopen jaren van een nieuw conser-
veringssysteem zijn voorzien. Omdat de
conservering slechts 20-30 jaar meegaat
en conserveren door milieumaatregelen
aanmerkelijk duurder is geworden

Betonnen schuiven in de Oosterscheldekering
ir. F. Bockhoudt, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht.

lom slechts een waterdruk oplevert van 0,1
N/mm2. Dit is vele malen minder dan de
hechtsterkte die we van een goede
coating mogen verwachten.

Indien echter tijdens het aanbrengen een
vochtfilm aanwezig is, of tijdens de uithar-
ding een vochtfilm ontstaat tussen coating
en ondergrond, kunnen problemen met
de hechting ontstaan. In deze lezing werd
er voor gepleit om regelmatig op de dag
de dauwpuntstemperatuur te bepalen en
slechts te schilderen als het drie graden
warmer is. Ook de vochtigheid van de
ondergrond moet aan de gestelde eisen
voldoen omdat dit vocht onder de coating
kan komen.

De verschillende mogelijke vochtmeetme-
thoden werden beschreven met voor- en
nadelen. Een eenvoudige meetmethode is
het aanbrengen van een dampdichte folie
op het oppervlak. Indien na 24 uur geen
condensvorming optreedt kan de coating
aangebracht worden.

Een goed gehechte coating kan toch los-
komen door zoutvorming, vorstschade en
osmose. Onder een coating kunnen zout-
kristallen ontstaan doordat water wel
door de coating kan verdampen maar de

zouten achter blijven. De kristalisatie-
druk die hierbij ontstaat kan zeer hoog
oplopen. Water achter de coating kan
bevriezen waarbij het 9% uitzet. Ook
hierbij ontstaan hoge drukken. Osmose
ontstaat bij concentratieverschillen tus-
sen stoffen in het beton en daarbuiten.
De oorzaak hiervan kunnen bijvoor-
beeld zouten, oplosmiddelen of harders
zijn. Vocht kan door coatings heen dif-
funderen om dit concentratieverschil op
te heffen en daarbij waterbellen vor-
men. De osmotische druk die hierbij
ontstaat kan onthechting veroorzaken.

Tot slot concludeerde de heer van der
Steen dat het loskomen van coatings
nooit veroorzaakt wordt door water of
waterdampdruk alleen. Water is vaak
echter wel een noodzakelijke voor-
waarde voor de schade.

Coatinglagen die afbladderen of losko-
men van steenachtige ondergronden,
zoals beton, geven vaak aanleiding tot
onderhoudswerkzaamheden. De oor-
zaak van het loskomen van de coating
wordt daarbij doorgaans toegeschreven
aan vocht in de ondergrond met als
resultaat dampspanning. Water alleen,
kan echter nooit de oorzaak zijn, er is
meer voor nodig.

Om dit te onderbouwen liet de heer van
der Steen eerst zien dat de dampspan-
ning bij 40°C niet hoger op kan lopen
dan 0,01 N/mm2 en dat 10 m waterko-

Hechtende coating en water, een gevreesde
combinatie
ir. C.A. van der Steen, TechnoConsult
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Zoals verwacht zijn, in de algemene leden-
vergadering op 18 maart 2004, de gewij-
zigde statuten en het hiermee samenhan-
gende nieuwe Huishoudelijke Reglement
vastgesteld. Daarmee sluiten de spelregels
van onze dynamische vereniging weer
goed aan bij de in de loop der jaren door
de leden op natuurlijke wijze gevormde
organisatiestructuur. We staan dan ook
weer in de goede positie gesteld, om de
komende jaren de ambities van VABOR
verder in te vullen.

Zoals bekend wordt verondersteld is één
van deze ambities het bevorderen van
kennisontwikkeling en het verspreiden van
kennis op het gebied van betonreparatie.
En dat hebben we, aansluitend op de alge-
mene ledenvergadering, meteen weer
gedaan tijdens het vierde VABOR-seminar

VAN DE VOORZITTER
met als thema "beton en water". De opkomst
was zonder meer goed te noemen. Maar nog
belangrijker is dat de bezoekers via de inge-
vulde evaluatieformulieren het seminar met
een ruime 8 hebben gewaardeerd. Natuurlijk
zijn er ook enkele kritische kanttekeningen
door de aanwezigen geplaatst. De meest
genoemde punten betreffen de accommoda-
tie van de zaal en de vaststelling dat er rela-
tief veel schades en problemen worden
getoond, terwijl minder aandacht is geschon-
ken aan het voorkomen van deze problemen
en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.
Vanzelfsprekend zullen wij deze reacties van
de deelnemers meenemen bij de voorberei-
dingen van het volgende seminar dat
gepland staat voor de tweede helft van 2005.

Maar ook in de tussenliggende periode zullen
wij deze adviezen al oppakken en wel tijdens

de (vrij toegankelijke) studiebijeenkom-
sten, aansluitend op de algemene leden-
vergaderingen. Voor 2004 hebben wij
inmiddels afgesproken dat tijdens deze stu-
diebijeenkomsten meer aandacht gegeven
wordt aan "oplossingen en ontwikkelin-
gen". De studiebijeenkomst bij ABT in juni
zal bovendien aanmerkelijk breder worden
opzet dan u tot nu toe van ons gewend
bent. Bij de studiebijeenkomsten in sep-
tember (Stork-CMT) en december (Kema)
zullen extra onderwerpen worden behan-
deld, respectievelijk "Europese regelge-
ving" en "Beton en Radon". Voor de
hoofdonderwerpen tijdens deze studiebij-
eenkomsten verwijs ik u naar de aankondi-
gingen, elders in deze Nieuwsbrief.

❏ Martin de Jonker

EENVOUDIGE DOELTREFFENDE METHODE
VOOR HERSTEL KWAAITAALVLOEREN

verzinkte IPE balken die in de overspan-
ningsrichting van de platen worden aan-
gebracht. De balken zijn opgelegd op
hoekstalen consoles. De consoles zijn in de
funderingsbalk vastgezet met ankers.

De noviteit van het ontwerp zit in de hart-
op-hart afstand van de ondersteuning. De
afstand van 1 meter minimaliseert het
aantal aan te brengen ondersteuningsbal-
ken en is beter af te stemmen op aanwezi-
ge kabels en leidingen. Bij de ontwikke-
ling van de ondersteuningsconstructie
werd met name aandacht besteed aan de
hanteerbaarheid van de onderdelen in de
kruipruimte. Het systeem kan door kleine
aannemers worden aangebracht en is hier-
door prijstechnisch interessant. Daarnaast
is de door ABT gehanteerde berekenings-

methode geverifieerd door het VABOR-
adviesbureau Hageman.

De effectiviteit van de aangebrachte
constructie werd snel na het aanbren-
gen bevestigt door de bewoonster die
enthousiast meldde dat het glaswerk in
de kast in de woonkamer niet meer rin-
kelde als je er langs loopt.
Dit geeft duidelijk aan dat door de aan-
tasting van de wapening en de lokaal
afgedrukte betondekking de stijfheid
van de vloer te wensen overliet.

❏ V.M. Bakker 

Door ABT is voor een door betonrot
ernstig beschadigde begane grond-
vloer van een woning in Gendt een
ondersteuningsconstructie ontwor-
pen. De ondersteuning bestaat uit
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Tijdens ledenvergaderingen van de VABOR wordt meestal door het bureau dat als gastheer optreedt een lezing verzorgd voor een bre-
der publiek. Deze lezing is door niet leden van de VABOR kosteloos te bezoeken. Op donderdag 10 juni 2004 is de ledenvergadering
bij ABT te Velp. Vanaf 14 uur is er door ABT een lezingen programma georganiseerd dat aansluit bij het vakgebied van de VABOR.

Tijdens deze bijeenkomst staat de relatie tussen betonschade en constructie centraal.

Programma 

DSM: constructieve beoordeling door ing. Axel R. Jacobs (ABT) 
Agro Nex produceert kunstmestkorrels in het NF-2 gebouw op het voormalige terrein van DSM te Geleen. Dit betonskelet gebouw
is begin jaren ’30 gebouwd en in de loop der jaren aangepast, verzwaard en uitgebreid. Vanwege de geconstateerde sterke aantas-
ting van het beton worden er door de opdrachtgever vragen gesteld ten aanzien van de integriteit en de te verwachten restlevens-
duur. KEMA en ABT hebben dit onderzocht, doormiddel van Esa Prima WIN modellen met variatie van profieldoorsneden en beton-
sterkten.

DSM: betononderzoek door ing. Inigo A.G.M. Peeze Binkhorst (KEMA)
In deze lezing zal door de onderzoeker worden ingegaan op het uitgevoerde betononderzoek , om de benodigde materiaalpara-
meters te verkrijgen. Naast de gebruikelijke visuele inspectie zijn er monsters van zowel het beton als het wapeningstaal genomen,
om inzicht te verkrijgen in de mate van aantasting. Hiertoe zijn meerdere analysemethoden toegepast. 

Schade aan constructies door ing. Jos Wolters (ABT)
Op basis van uitgevoerde projecten, waarbij  ABT als constructeur betrokken is geweest, wordt het volgende behandeld:
Hoe start een onderzoek naar bestaande constructies?
Welke soort schades aan constructies worden of zijn er  bij diverse projecten aangetroffen (chloride / carbonatatie / temperatuur-
schade / brand)?
Hoe en waarom zijn vloeren / balken / wanden versterkt? (Zonnestraal / Winterswijk / Sarajevo).
Welke verrassingen kun je aantreffen bij bestaande stalen vakwerkliggers (Wollenstoffenfabriek Geldrop)?
Hoe om te gaan met herstel van betondekking bij bestaande monumentale panden?

Schade aan parkeergarages door ing. Edwin Bruins (ABT)
Veel parkeergarages uit de jaren zeventig beginnen 'slijtage' te vertonen. Technisch gezien geen groot probleem, maar hoe zorg je
ervoor dat de aanpak ervan past in de exploitatiestrategie van de eigenaar. 'Techniek' is slechts één aspect bij de beantwoording
van een dergelijke vraag. De crux zit hem in de combinatie van techniek en exploitatie. Met andere woorden: Wat is de huidige
staat, wat kost het om het gewenste herstelniveau te halen en wat is de technische levensduurverwachting? Onderzoeken aan
diverse garages leveren een eenduidige output op die snel in beleidsuitgangspunten kan worden vertaald.

Na de lezingen is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje

U kunt zich aanmelding middels fax (026-3683510) of e-mail (vabor@abt-consult.nl) o.v.v. naam, bedrijf, telefoonnummer,
e-mailadres.
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werp op duurzaamheid en onderhoud
nader belicht.
Het geheel wordt afgerond met een aan-
tal uitgewerkte praktijkvoorbeelden,
waaronder een kwaaitaal-vloer.
Voor personen die actief zijn op het
gebied van het betononderhoud is dit
boek, zeker door de in het hoofdstuk
beton gegeven degradatiemechanismen
en de voorbeelden daarbij, zeer lezens-
waardig. Ook de literatuur verwijzingen
zijn uitgebreid.
Hier en daar gaat de theorie wel erg diep

en is het, zeker voor de "beginner" op
het gebied van betononderhoud, niet
geschikt zonder een toelichting.
Het boek is echter zowel zeer geschikt
voor diegene die actief zijn op het
gebied van het ontwerpen van duurza-
me constructies als zij die bezig zijn met
onderhoud en reparatie in de civiele dan
wel bouwkundige omgeving.

❏ G. Hol

STUDIEBIJEENKOMST: CONSTRUCTIEVE
SCHADES IN BREDE CONTEXT, ABT TE VELP

Geschreven door J. Bijen
Uitgegeven bij CRC press / woodhead
publishing 
ISBN 1 85573 695 0

Dit boek beschrijft zeer uitgebreid de
aantastingmechanismen van verschil-
lende materialen die in de bouwprak-
tijk worden toegepast. De materialen
die de revue passeren zijn metalen,
beton, hoge sterkte beton, hout en ook
vezelversterkte kunststoffen. Daarnaast
worden ook strategieën voor het ont-

BOEKBESPREKING
Durability of Engineering structures  Design, repair and maintenance



10 juni 2004, 15.00 uur: Studiebijeenkomst: Constructieve schades in een bredere context 
Door: Ing. A.R. Jacobs, ABT, Velp
Op deze bijeenkomsten worden 4 lezingen gehouden, zie hiervoor de aankondiging elders in deze nieuwsbrief.

16 september 2004; 15.00 uur: "Schademechanismen en betonherstel in de (petro)chemische industrie";
Door: E. Ermens, Stork – CMT, Amsterdam.
Naast dit onderwerp zal ook gesproken worden over de ontwikkelingen rond Europese regelgeving voor betonreparatie.

16 december 2004; 15.00 uur: Schoon beton.
Door: A. Sarabère, KEMA Arnhem
Naast dit onderwerp zal ook gesproken worden over "Beton en Radon"

De studiebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.
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Batec Betonrenovatie
RGD Directie Noord-West
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Provincie Gelderland, Dienst WVV

VABOR-Nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Adviseurs BetonOnderhoud en
Reparatie. ISSN nr. 1380-8850

Correspondentieadres:
VABOR
Postbus 267
4100 AG  Culemborg
Tel. (0345) 570179 

Redactie
M. Swinkels
G. Hol
Voor wijzigingen in het colofon:
MSw@intron.nl

De VABOR kent diverse soorten leden. Advies-
bureaus en hun medewerkers op het vakge-
bied van de vereniging zijn aangesloten als
respectievelijk bureau-, persoonlijk en/of aspi-
rantleden. Daarnaast kent de VABOR een
brede vertegenwoordiging van belangstellen-
de leden, waaronder opdrachtgevers op het
gebied van betononderhoudswerken, aanne-
mers en leveranciers van hersteltechnieken en
-materialen voor betonconstructies. Voor
nadere informatie over lidmaatschap van de
VABOR kunt u bij het secretariaat een infor-
matiepakket aanvragen.

De volgende onafhankelijke adviesbureaus
zijn bij de VABOR aangesloten:

ABT
Ir. G.H.P. Hol
Postbus 82, 6800 AB  Arnhem
Tel. (026) 3683500  Fax (026) 3683510
E-mail: G.Hol@ABT-CONSULT.NL

AGENDA

POSTBUS 267, 4100 AG  CULEMBORG
TEL.: (0345) 570179  /  FAX: (0345) 585171
E-MAIL: INFO@VABOR.NL
OF RAADPLEEG DE WEBSITE: WWW.VABOR.NL

SECRETARIAAT VABOR
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