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STADSKANTOOR 
DEN BOSCH
Het nieuwe Stadskantoor in Den Bosch is
voor een klein deel gehuisvest in een
estaureerd pand uit omstreeks 1930, een
voormalig gebouw van de Rijksgebouwen-
dienst. 
In de nieuwe situatie moest de begane
grondvloer en eerste verdieping worden
voorzien van een nieuwe zwaardere 50
mm dikkere afwerklaag. Ten opzichte van
de oorspronkelijke situatie een belasting-
toename van 0.60 - 0.80 kN/m2.  Destruc-
tief onderzoek naar de bestaande wape-
ning in de begane grondvloer en eerste
verdiepingsvloer heeft bij verrassing aan-
getoond, dat in de bestaande afwerklaag
veel chloriden zijn toegepast. Dit had tot
gevolg dat op diverse plaatsen de boven-
wapening ( in binnenmilieu!!) is aangetast
en weggeroest. 
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RESTAURATIE EN VERSTERKEN 
VAN BESTAANDE BETONCONSTRUCTIES
Steeds vaker wordt de constructeur betrokken bij restauratie / versterken van bestaande gebouwen. Aan de hand van een aantal
praktijkvoorbeelden is uiteengezet hoe ABT heeft geadviseerd om enkele gebouwen te versterken c.q. te restaureren.
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SCHOON BETON
Door ir. C.A. van der Steen, TechnoConsult

Onlangs is CUR-Aanbeveling 100 “Schoon beton: criteria voor de specificatie en
beoordeling van betonoppervlakken” verschenen. De heer Van der Steen is rappor-
teur van deze Aanbeveling geweest.
Hij zal in de lezing aangeven hoe vooraf afspraken gemaakt kunnen worden over
het verlangde resultaat, hoe dit beoordeeld kan worden en welke toleranties
acceptabel zijn.

Daarnaast zal nog een korte voordracht verzorgd worden:
o Beleid en Opvattingen over Radon en Beton, door P. Lancer, ENCI

Datum: 16 december 2004
Aanvang:15.00 uur
Plaats: KEMA Arnhem

De routebeschrijving kunt u vinden op www.vabor.nl

De studiebijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden

betonkernen begane grondvloer; boven-
wapening aangetast door chloridehou-
dende afwerklaag

De oplossing voor dit probleem was om
de nieuwe geplande afwerklaag te wijzi-
gen in een nieuwe gewapende gevlin-
derde druklaag. Op deze manier is de
bovenwapening weer hersteld.

TRICOTFABRIEK 
WINTERSWIJK
Deze voormalige fabriek uit 1918 wordt
verbouwd tot een appartementencom-
plex. In verband met het ontbreken van
voldoende archiefmateriaal is bij dit pro-
ject uitgebreid destructief onderzoek
verricht naar de bestaande constructie.
In de nieuwe situatie is op alle vloeren is
een nieuwe gewapende druklaag aan-

SANATORIUM 
ZONNESTRAAL
Sanatorium Zonnestraal is een com-
plex, gebouwd in 1928 - 1931, waar
TBC patiënten werden behandeld. In
de periode 2001-2003 is het hoofdge-
bouw gerestaureerd in oorspronkelijke
stijl. Niet authentieke delen van het
gebouw, welke in de loop der jaren
zijn toegevoegd, zijn gesloopt.
Enkele constructieve uitgangspunten
voor de restauratie van dit project zijn
geweest:
- Gebouw is 70 jaar in gebruik

geweest terwijl er nauwelijks sprake
is van constructieve schade.

- Nieuwe uitvlaklaag in schuimbeton
van 30 - 100 mm dik op het bestaan-
de dak is constructief verantwoord
door geen grind meer op het dak
aan te brengen. Gewicht schuimbe-
ton is minder dan het gewicht van
het oorspronkelijke grind.

- Het vloerverwarmingpakket op de
eerste verdieping is als volgt uitge-
voerd: 
De bestaande afwerklaag d= 50 is
vervangen door een nieuwe gewa-
pende druklaag d= 60, waarin elek-
tra en vloerverwarmingleidingen
zijn opgenomen. 
De belastingtoename van 10 % is
verantwoord door de wapening in
de druklaag, welke tevens dienst
doet als krimpwapening voor de
vloerverwarming.
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se 2), moest hier vaak genoegen worden
genomen met 15 mm vanwege de verschij-
ningsvorm. Om toch een duurzaam herstel
te kunnen garanderen is er aan de buiten-
zijde een duurzame coating aangebracht.
De conditie van het Rijksmonument wordt
periodiek gecontroleerd, waardoor ook
mogelijke betonschades in de toekomst
snel inzichtelijk zullen zijn. 

SLOTWOORD
In de praktijk blijkt vaak dat archiefmateri-
aal niet 100 % betrouwbaar is. Vaak zijn

2

er in de loop der jaren aanpassingen aan
bestaande constructies uitgevoerd,
welke niet in documenten zijn vastge-
legd of waarvan de documentenniet
meer beschikbaar zijn. Het is noodzake-
lijk om de bestaande constructie zorgvul-
dig te controleren, liefst in een zo vroeg
mogelijk stadium. 

❏ Jos Wolters, ABT bv

gebracht. De bestaande vloerdikte van
110 mm werd verhoogd naar 160 mm.
De functie van de nieuwe druklaag op
de bestaande vloer was drieledig: 
- Het verhogen van de capaciteit van

de bestaande vloer, waarbij ook op
veel plaatsen diverse sparingen t.b.v.
leidingschachten kunnen worden
aangebracht.

- Het verhogen van de massa in ver-
band met de functie woningschei-
ding.

- 60 minuten brandwerendheid van de
vloer

Nieuwe balk + nieuwe druklaag t.p.v.
sparing trapgat

De bestaande balkconstructie onder de
vloeren is geheel gestraald en voorzien
van een nieuwe laag spuitbeton (dek-
king) om te kunnen voldoen aan 60
minuten brandwerendheid. 
Door toepassing van de nieuwe gewa-
pende druklaag is aangetoond, dat de
wapening in de druklaag voldoende in
staat is de belastingen bij brand af te
dragen naar de balken. Om die reden
hoefde aan de onderzijde van de vloer
geen extra dekking te worden aange-
bracht.  

Omdat het een Rijksmonument betrof,
moest in sommige gevallen worden
afgeweken van de minimaal vereiste
betondekking. Vooral in de buitencon-
ditie kan dit problematisch zijn. 
Bij dit pand moest aan de buitenzijde
veel beton worden gerestaureerd.
Door roestende wapening zijn op
diverse plaatsen dekkingschollen afge-
drukt. Daar waar volgens de CUR Aan-
bevelingen een minimale dekking is
voorgeschreven van 25 mm (milieuklas-

herstel dekking bestaande balken d.m.v. spuitbeton

2004: Beschermende dampopen / carbonatatieremmende coating op de gevel als com-
pensatie te weinig betondekking

Situatie voor herstel
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den om in deze uiteenlopende situaties
herstelwerkzaamheden te realiseren.
In september is nader ingegaan op de
schademechanismen en de praktische
mogelijkheden en onmogelijkheden van
betonherstel in de (petro-)chemische
industrie en is daarnaast een overzicht
gegeven van de ontwikkelingen rond de
Europesche regelgeving voor betonrepara-
tie. Nadere informatie over deze lezingen
treft u in deze Nieuwsbrief aan.

Naast ons doel tot het verspreiden van
kennis op het gebied van betonreparatie
naar de niet-leden van de VABOR, vormen
deze lezingen ook basis voor ideeën ten
behoeve van kennisontwikkeling en een
verdere ontwikkeling van kwaliteitsbor-
ging op ons vakgebied. Zo vormde de dis-
cussie over de veranderingen, die vanuit
de Europesche regelgeving in de komende
jaren op ons afkomen, basis om weer eens
stil te staan bij wenselijk geachte aanpass-
ingen van beoordelingsrichtlijn (BRL)
3201/02 “Het uitvoeren van betonrepara-
ties”. Bij interne gedachtewisselingen tij-
dens twee ledenvergaderingen zijn
VABOR-Aanbevelingen opgesteld voor het
verbeteren van deze BRL. Deze aanbeve-

lingen hebben betrekking op het reali-
seren van minder administratieve ver-
plichtingen voor de uitvoerende beton-
reparatiebedrijven en meer aandacht
voor het borgen van de relevante kwali-
teit, namelijk die door de reparateurs in
het werk op de steiger moet worden
gerealiseerd. Deze aanbevelingen zijn
door VABOR inmiddels aangeboden aan
het Nationaal College van Deskundigen,
die deze BRL beheert.

Het mag duidelijk zijn dat VABOR steeds
de ontwikkelingen op haar vakgebied
blijft volgen. Zo wordt in december,
naast een inleiding over de recent ver-
schenen CUR-Aanbeveling 100 “Schoon
beton”, ook een overzicht gegeven over
de stand van zaken rondom de discus-
sies over straling van radon uit beton.
Kortom een diversiteit van interessante
onderwerpen, waarop ik u van harte
attendeer. Ik nodig u dan ook graag uit,
om deze of een volgende studiebijeen-
komst bij te wonen!

❏ Martin de Jonker

Naar aanleiding van een relatief
beperkte opkomst tijdens studiebijeen-
komsten (lezingen) in de afgelopen
jaren, hebben wij de opzet ervan in
2004 sterk aangepast. In deze bijeen-
komsten, die vrij toegankelijk zijn (ook
voor niet leden van de VABOR!) en aan-
sluitend op de algemene ledenvergade-
ringen plaatsvinden, worden nu meer-
dere onderwerpen in één bijeenkomst
behandeld. Aansluitend op een inlei-
ding (presentatie) wordt bovendien
gelegenheid geboden tot het voeren
van discussies en het stellen van vragen
over de behandelde onderwerpen.
Hierdoor wordt zeker gesteld dat, naast
het behandelen van schades en proble-
men, ook steeds aandacht wordt gege-
ven aan de mogelijke oplossingen van
de schades en aan nieuwe ontwikkelin-
gen op het vakgebied.

Tijdens de studiebijeenkomst in juni is
uitgebreid aandacht gegeven aan ver-
schillende schademechanismen van
betonconstructies onder verschillende
expositieomstandigheden, de relatie
tussen aantasting van beton en de con-
structieve effecten en de mogelijkhe-

gebreid onderzoek aan de zeesteiger van
een kunstmestproducerend bedrijf. Voor
beton kan het milieu waarin een dergelij-
ke steiger zich bevindt, nauwelijks agres-
siever zijn: 
• mogelijke aantasting door chloriden en

magnesiumzouten uit het zeewater; 
• veelvuldige belasting door talloze

gemorste kunstmestzouten of bestand-
delen hiervan die niet alleen expansieve
schademechanismen kunnen veroorza-
ken, maar deels ook zuur reageren met
de cementsteen; 

• aantasting door vorst-dooizouten op de
bovenzijde van de steiger;

• lekkage bij de verlading van zuren. 
Neem hierbij ook nog eens een plaatselijk
onzorgvuldige uitvoering van de beton-
werken en het is eenvoudig voor te stellen
dat het ontstaan van betonschades hier
niet alleen in soort maar ook in hoeveel-
heid omvangrijk is.

Bij een eerste inspectie aan de betreffende
steiger bleek niet alleen sprake te zijn van
een zeer ernstig maar ook zeer divers
schadebeeld.
De steiger is gefundeerd op betonnen
palen. Op de paalkoppen zijn fundatie-
blokken gestort van ca. 2 m_ die onderling

weer zijn verbonden door balken. Deze
fundatieblokken en balken liggen in de
getijdenzone en vertonen zeer sterke
scheurvorming die zowel bij de balken
als de fundatieblokken sterk deed den-
ken aan expansieve mechanismen waar-
door de betonmatrix kapot werd
gedrukt (zie foto 1, 2 en 3). 

In de (petro)chemische industrie is
onderzoek en reparatie van constructies
voor de opdrachtgever vaak min of
meer een bijzaak. Het productieproces
gaat immers altijd voor en de onder-
houdstoestand van de constructie -
waarin dit productieproces plaatsvindt-
is van een minder belang, zolang de
continuïteit van het proces maar
gewaarborgd is. Door adviseurs en repa-
rateurs wordt er bij onderzoek en repa-
ratie in de (petro)chemie vaak gedacht
aan vies en moeilijk uitvoerbaar werk
met allerlei beperkingen ten opzichte
van de normale werkzaamheden, waar-
door betononderzoek en 
-herstel in deze sector nogal eens als bij-
zonder vervelend wordt ervaren.
Echter, juist de voornoemde “problema-
tiek” en de complexe schademechanis-
men vereisen veel creativiteit en flexibi-
liteit en maken bijzondere oplossingen
vaak noodzakelijk. Daarom mogen
onderzoek en reparatie van beton in de
(petro)chemie worden beschouwd als
een op zichzelf staand specialisme bin-
nen de toch al specialistische wereld van
het betononderhoud.

Ter illustratie een belichting van een uit-

VAN DE VOORZITTER

BETONONDERZOEK EN -REPARATIE 
IN DE (PETRO)CHEMISCHE INDUSTRIE

353Laminaatvormige scheuren en desinte-
gratie vanverbindingsbalk
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Op deze draagconstructie bevond zich
de eigenlijke steigerconstructie waarin
onder andere omvangrijke dekkings-
schades (tot ca. 3 m_ per stuk) met zeer
sterke wapeningscorrosie en grindnes-
ten werden waargenomen, met name
aan de onderzijde van de draagbalken
onder het steigerdek (foto 4). Aan de
bovenzijde van de steiger was op veel
locaties sprake van een matige tot
plaatselijk sterke aantasting van het
oppervlak, waarschijnlijk veroorzaakt
door lekkages van zuren en aantasting
door vorst-dooizouten. Verder was ook
structureel sprake van slecht uitgevoer-
de (kunstharsgebonden) reparaties en
veelvuldige roestuitbloeding.
Al bij al meer dan genoeg redenen voor
een gedegen onderzoek naar de scha-
deoorzaken, het inventariseren van de
schade-omvang en het opstellen van
een passend reparatieadvies.  

Een onderzoek aan een dergelijke con-
structie brengt echter diverse proble-
men met zich mee zoals het werken op
of kort boven water, de drukke bezet-
ting van de steiger door schepen en de
beperkte inspectietijd door de getijden.
Met name deze beperkingen vereisen
van de inspecteur flexibiliteit, bereid-
heid tot het doen van verantwoorde
concessies in zijn onderzoek en veelvul-
dig overleg met de productie ter plaat-
se om de beschikbare inspectietijd zo
efficiënt mogelijk te benutten. Een
ander bijkomend probleem is de grote
omvang en de diversiteit van de scha-
des, waardoor een breed georiënteerd,
structureel onderzoek noodzakelijk is
om een goed beeld van de diverse scha-

de-oorzaken te krijgen. 
Uiteindelijk is gekozen voor een uitgebrei-
de visuele inspectie van de steiger (deels
vanuit een boot) en een inspectie van een
deel van de palen door een duikteam,
waarbij alle resultaten in een geautomati-
seerde inspectiesystematiek zijn verwerkt.
Met behulp van deze systematiek wordt
het herkennen van tendensen in een der-
gelijke complexe constructie sterk vereen-
voudigd. Tevens is een uitgebreid onder-
zoek uitgevoerd naar de betonkwaliteit
(druksterkte, schijnbare porositeit) van de
nog niet aangetaste delen en de diverse
chemische aantastingen van het beton
(carbonatatie, chloriden, kunstmestzou-
ten). Ook is d.m.v. petrografisch onder-
zoek de extreme scheurvorming onder-
zocht. In het werk zijn dekkingsmetingen
en potentiaalmetingen uitgevoerd, echter
deze laatste metingen bleken geen daad-
werkelijk bruikbare resultaten op te leve-
ren vanwege de (kunstmest)zouten op en
in het betonoppervlak.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de
fundatieblokken en de hiertussen gelegen
balken gedesintegreerd waren waarbij
veelvuldig kristallisatie van zouten in de
scheuren waarneembaar was. Hoewel het
scheurenpatroon anders deed vermoeden
bleek sulfaataantasting slechts een mini-
male rol te spelen en was nergens sprake
van een alkali-silica-reactie. Ook de oor-
spronkelijke betonkwaliteit leek in het
algemeen goed te zijn (B35, schijnbare
porositeit 8-10 %). De eigenlijke oorzaak
van de desintegratie van de balken en de
fundatieblokken was met name nazak-
kingsscheuren en plaatselijk slechte nabe-
handeling van het beton. Hierdoor heb-
ben de diverse (kunstmest)zouten
eenvoudig het beton in kunnen dringen,
waarna het beton in lagen kapot is
gedrukt door kristallisatie van de zouten
in combinatie met aantasting van het
cementsteen door ammoniumzouten.

Opvallend waren de relatief lage waardes
van de carbonatatiediepte en het chloride-
gehalte van het beton. Slechts incidenteel
bleek de carbonatatie meer dan 10 mm te
bedragen en ook het chloridegehalte in
het wapeningsgebied gaf geen directe
aanleiding tot het ontstaan van corrosie. 
Gezien de grote hoeveelheid dekkings-

schades met zeer sterke wapeningscor-
rosie (plaatselijke diameterafname van
de hoofdwapening van meer dan 50 %)
én het milieu ter plaatse was de ver-
wachting dat toch minstens één van
deze twee factoren aanzienlijk hoger
zou zijn geweest. Echter, gaande de
visuele inspectie bleek dat vrijwel alle
“dekkingschade” veroorzaakt was door
slecht uitgevoerde oude reparaties
(onvoldoende voorbewerking wape-
ning, slechte reparatiemortel), inciden-
teel te lage dekkingen, grindnesten en
plaatselijk slecht verdichte delen.

Hoewel uit het onderzoek naar voren
kwam dat de onderhoudstoestand van
de steiger in het algemeen erg slecht
was (sommige delen waren op slopers-
hoogte), was de steiger - mede door de
goede betonkwaliteit van de niet aan-
getaste delen - nog te repareren. 
Echter de beperkingen ter plaatse, zoals
die golden voor het onderzoek, gelden
uiteraard ook en zelfs nog meer bij het
uitvoeren van het betonherstel. Bij een
hersteladvies moet niet meer alleen
nagedacht worden over de technisch
meest wenselijke oplossing, maar ook
over de uitvoerbaarheid hiervan boven
water. Zo dienen reparaties in de getij-
denzone vrijwel direct met water belast-
baar te zijn, mag geen puin of slib in het
water terecht komen, dienen alle werk-
zaamheden te worden afgestemd met
de havendienst en de productie ter
plaatse en dient continu rekening te
worden gehouden met de bezetting van
de steiger door schepen.
Uiteindelijk is er voor gekozen om de
gehele steiger (ca. 240 x 12 m) in te pak-
ken met een hangende bouwsteiger,
waarbij de werkvloeren en de zijkanten
werden voorzien van een bekleding,
zodat vervuiling van het oppervlaktewa-
ter werd voorkomen en de reparatie
kon starten.
In grote lijnen bestond het reparatiead-
vies uit drie delen:
- het vervangen van diverse verbin-

dingsbalken tussen de fundatieblok-
ken door stalen HPE-profielen;

- het herstellen van de sterk aangetaste
fundatieblokken. Het gedesintegreer-
de, gescheurde beton diende hierbij
tot plaatselijk ca. 20 cm diepte te wor-354

Scheuren met uitloging en desintegra-
tie fundatieblok

Detail scheurvorming in aangetast fun-
datieblok. Kop volledig afgebroken.

Dekkingsschade aan onderzijde draag-
balk steigerdek.
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betonreparateur, vragen doorgaans om
een maximale flexibiliteit en creativiteit
van alle betrokkenen. Hierbij is goed over-
leg en de bereidheid tot het doen van con-
cessies door opdrachtgever, adviseur en
reparateur onmisbaar. Soms zal men dan
uiteindelijk genoegen moeten nemen met
een kwalitatief enigszins minder goede
reparatie, waarbij echter wel het functio-
neren en de veiligheid van de gerepareer-
de onderdelen volledig gegarandeerd die-
nen te zijn.
Hoewel dit min of meer tegen de beroeps-
ethiek van de adviseur en reparateur in
lijkt te druisen, is op deze manier onder
dergelijke moeilijke omstandigheden toch

een zonder meer acceptabel betonher-
stel mogelijk waarbij de levensduur van
de constructie voldoende kan blijven
gewaarborgd.

❏ Edward Ermens, Stork CMT

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (ADR)

den verwijderd, waarna de blokken
opnieuw moesten worden aangego-
ten;

- het traditioneel repareren van alle
overige schades, waarbij met name
bij de draagbalken onder het steiger-
dek grote hoeveelheden wapening
moesten worden vervangen dan wel
bijgelegd.

De diversiteit, de complexiteit en de
omvang van de schades die men vaak
tegenkomt in de (petro)chemische
industrie alsmede de vele beperkingen
die ter plaatse kunnen gelden voor
zowel de betononderzoeker als de

Partijen die betrokken zijn bij de reali-
satie van een bouwproject, zullen -
indien hen de keuze daartoe wordt
gegeven - in de regel opteren voor een
probleemloze samenwerking zonder
conflicten. Immers, conflicten kosten
geld en tijd, omdat (bijvoorbeeld) door
het conflict vertraging in de uitvoering
van een bouwproject ontstaat, of
omdat verdere samenwerking tussen
partijen wordt gefrustreerd door een
langlopende gerechtelijke procedure.
Conflictsituaties vormen echter, zeker
bij meer ingewikkelde bouwprojecten,
de praktijk van alledag.

Rechtspraak door de burgerlijke
rechter
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering regelt dat geschillen in beginsel
worden beslecht door de gewone bur-
gerlijke rechter in een gerechtelijke
(bodem)procedure. Geschillen die ont-
staan bij de realisatie van een bouw-
project zijn niet zelden in belangrijke
mate van technische aard, zodat techni-
sche expertise van de “conflictbeslech-
ter” veelal gewenst is. Juist vanwege
het ontbreken van deze technische
expertise bij de burgerlijke rechter,
doch vooral ook vanwege het feit dat
gerechtelijke procedures ten overstaan
van deze burgerlijke rechter in de prak-
tijk tijdrovend blijken te zijn, hebben
zich in de bouw alternatieve vormen
van geschillenbeslechting ontwikkeld.
Deze alternatieve vormen worden
doorgaans met de term ADR (Alternati-
ve Dispute Resolution) aangeduid. Eén
van die alternatieve vormen betreft
arbitrage. Arbitrage is rechtspraak door
particulieren. De arbitrageprocedure is,
in tegenstelling tot andere vormen van
ADR wettelijk geregeld. Arbitrage kan
onder meer plaatsvinden bij de vaste
scheidsgerechten. Deze scheidsgerech-
ten hebben een arbitragereglement.

Arbitrage leidt tot een uitspraak die wordt
vastgelegd in een vonnis. Indien noodza-
kelijk, kan na het verkrijgen van verlof van
de President van de Rechtbank, de nako-
ming van het vonnis worden afgedwon-
gen. De ervaring leert echter dat arbitrale
(bodem-)procedures ten overstaan van
voornoemde vaste scheidsgerechten even-
zeer (zeer) tijdrovend kunnen zijn. In de
bouw zijn in verband hiermee nog andere
vormen van alternatieve geschillenbeslech-
ting ontwikkeld, waaronder de volgende.

Mogelijkheden tot alternatieve
geschillenbeslechting (ADR) van
korte duur

Spoedbodemprocedure Raad van Arbi-
trage (RvA) voor de Bouw
Naast de gewone (tijdrovende) arbitrage-
procedure kennen de Statuten van de RvA
tevens de spoedbodemprocedure. Een der-
gelijk procedure leidt evenals de reguliere
bodemprocedure bij de RvA tot een eind-
uitspraak in het geschil (anders dan het
geval is bij het arbitraal kort geding), doch
deze einduitspraak zal op veel kortere ter-
mijn gegeven worden. Een geschil komt
echter eerst in aanmerking voor behande-
ling in een dergelijke spoedbodemproce-
dure, indien de Voorzitter van de RvA
daartoe voldoende termen aanwezig acht.
Doorslaggevend is hierbij met name het
spoedeisend belang dat de eisende partij
heeft bij een uitspraak op korte termijn.

Ad-hoc arbitrage
Bij ad-hoc arbitrage procederen partijen
volgens zelf opgestelde procedureregels,
die bijvoorbeeld inhouden welke procedu-
retermijnen partijen in acht dienen te
nemen. Zo kunnen partijen derhalve ook
veel kortere termijnen voor het verrichten
van proceshandelingen afspreken dan die
gelden bij reguliere (arbitrage-)procedu-
res. Wanneer deze door partijen zelf

opgestelde procedureregels niet in strijd
zijn met de bepalingen omtrent arbitra-
ge uit de Wet, kan de uitspraak van de
door partijen benoemde arbiter(s) in een
vonnis worden opgenomen, dat (na ver-
lof van de President van de Rechtbank)
voor ten uitvoerlegging vatbaar is.

Minitrage
Minitrage is de Nederlandse benaming
voor een sterk gestructureerde vorm van
ADR die in de Verenigde Staten bekend
is als “minitrial”. Het Nederlands Arbitra-
ge Instituut (NAI), heeft een minitrage-
reglement opgesteld. In een minitrage
wordt een commissie gevormd, bestaan-
de uit een bemiddelaar en een vertegen-
woordiger van elk van de partijen, welke
laatste persoon in ieder geval de
bevoegdheid heeft om ten aanzien van
het bestaande geschil tot een vergelijk
te komen. Tact en inzicht van de bemid-
delaar zijn van groot belang. De bemid-
delaar dient tevens zonodig een inschat-
ting te kunnen maken van de kansen in
een opvolgend rechtsgeding. Indien een
geheel of gedeeltelijk vergelijk tot stand
is gekomen, is de minitrage ten einde.
De uitspraak kan in een vonnis worden
opgenomen, omdat het minitrage-regle-
ment niet in strijd is met de wettelijke
bepalingen omtrent arbitrage.
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Bindend advies 
Partijen kunnen overeenkomen dat zij
in geval van een geschil een bepaalde
(terzake deskundige) persoon of instan-
tie vragen om een bindend advies uit te
brengen. Partijen verklaren hierbij op
voorhand zich gebonden te achten aan
dit advies. Het bindend advies is niet in
de wet geregeld. Het kenmerkende ver-
schil tussen bindend advies en arbitrage
is dat het bindend advies niet een voor
ten uitvoerlegging vatbaar vonnis (titel)
oplevert, maar deel uitmaakt van de
overeenkomst van partijen. In het geval
zich een der partijen vervolgens niet
aan zijn verplichtingen uit deze (vast-
stellings-)overeenkomst houdt, zal de
andere partij nakoming hiervan kunnen
vorderen. Deze andere partij kan zich
vervolgens ook tot de burgerlijke rech-
ter wenden met een dergelijke vorde-
ring. De vaststellingsovereenkomst
wordt door de burgerlijke rechter uit-

sluitend getoetst op redelijkheid en billijk-
heid, met name omdat de partijen bij deze
vaststellingsovereenkomst hun verplichtin-
gen hieruit in vrijheid zijn aangegaan.
Omdat partijen de deskundige persoon of
instantie zelf hebben gekozen, zal het
advies van die bindend adviseurs overigens
doorgaans door partijen worden geaccep-
teerd.

Raad van deskundigen
Met name wanneer sprake is van bijzonde-
re samenwerkingsvormen, zoals bijvoor-
beeld de samenwerking tussen de over-
heid en private ondernemingen bij
infrastructurele projecten, kan het van
belang zijn om een bijzondere vorm van
geschillenbeslechting te kiezen. Er kunnen
zich bijvoorbeeld wijzigingen voordoen in
publiekrechtelijke omstandigheden, die
buiten de invloedssfeer van de contracte-
rende overheid liggen. In de gevallen dat
de overheid in verband met die gewijzigde
omstandigheden geen verwijt kan worden
gemaakt, kunnen partijen ervoor kiezen
om onder sturing van een dergelijke raad
van deskundigen zodanig nieuwe afspra-
ken te maken dat de wederzijdse belan-
gen zoveel mogelijk in acht genomen wor-
den en de voortgang van het project geen
gevaar loopt. In verband hiermee werd bij
de realisatie van de Sofia-en Botlektunnel
gekozen voor een raad van deskundigen
ter beslechting van eventuele geschillen.
De leden van de raad werden gekozen
door de samenwerkende partijen en hiel-
den zich actief op de hoogte van de voort-
gang van het project. De raad kreeg in dat
kader bij de start van de samenwerking
gelegenheid om kennis te nemen van de
contracten en alle relevante documenten.
Dit laatste was essentieel voor het succes
van de raad, omdat dit eraan bijdroeg dat

de raad slagvaardig kon optreden. Aldus
tot stand gekomen nieuwe afspraken
kunnen in een vaststellingsovereen-
komst worden vastgelegd. Ook bij deze
vorm van ADR geldt dat partijen door-
gaans de beslissing van de raad van des-
kundigen zullen accepteren.

Mediation
Mediation onderscheidt zich van andere
vormen van geschillenbeslechting door
het gegeven dat het geschil niet door
een derde wordt beslist. De rol van de
mediator is die van bemiddelaar. De
mediator richt zich er op om partijen in
een positie te brengen waarin ze niet
strijdend maar zoekend tot een uit-
komst komen. Ook bij mediation kan
het bereikte vergelijk in een vaststel-
lingsovereenkomst opgenomen. Voor-
deel van een door mediation bereikt
vergelijk is, dat partijen zelf tot een
oplossing zijn gekomen en op grond
daarvan doorgaans bereid zullen zijn
het vergelijk na te komen, zonder dat
voor die nakoming de burgerlijk rechter
hoeft te worden ingeschakeld. Indien
dat niet het geval is, kan eventueel als-
nog een gerechtelijke procedure wor-
den gestart. 

Mengvormen van ADR om tot een
(snelle) oplossing te komen
Het is zeker denkbaar dat partijen
opeenvolgend voor de verschillende wij-
zen van geschillenbeslechting kiezen.
Partijen onderhandelen bijvoorbeeld
eerst zelf waarna, voorzover partijen er
niet zijn uitgekomen, partijen een
mediator inschakelen om vervolgens, als
de mediation niet tot een eindresultaat
leidt, te kiezen voor bovenpartijdige
geschillenbeslechting. 

ADR kan kansen creëren om binnen een
kort tijdsbestek tot een oplossing te
komen. De ervaring leert wel dat partij-
en er verstandig aan doen om reeds in
de contracteringsfase (derhalve op voor-
hand) eventuele afspraken over een
door hen in geval van eventuele geschil-
len toe te passen vorm van ADR, schrif-
telijk vast te leggen. Immers, zonder
dergelijke afspraken kan een partij
jegens wie zijn wederpartij in geval van
een geschil een vordering meent te heb-
ben, er juist belang bij hebben niet hier-
aan mee te werken.

❏ mr. J. Otten, 
mr. P.D. van de Reep,

Boekel De Nerée N.V. Amsterdam356
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delen waarvan er al 3 definitief zijn vast-
gesteld.

Voor spuitbeton is EN 14887 van toepas-
sing die uit twee delen bestaat. 

Tijdens de laatst gehouden vergadering
van CEN TC 104, eind juni 2004, is besloten
dat alle bestaande nationale normering op
dit gebied per december 2008 moet zijn
ingetrokken. Dan moet de NEN 1504-serie
volgens de regels uiterlijk in februari 2007
gereed zijn. Verwacht wordt dat dit ook
voor de normen voor spuitbeton geldt.

KOMO en/of CE?
De reparatiebedrijven zijn in Nederland
KOMO-gecertificeerd volgens de BRL
3201/02, waarin verwezen wordt naar
CUR-Aanbevelingen. Deze certificatie is
vrijwillig, maar de vraag is wat de invloed
van de Europese regelgeving op de BRL
3201/02 zal zijn. Daarnaast zijn er vragen
of de certificatie op basis van NEN-EN nor-
men moet plaatsvinden of mogen de CUR-
Aanbevelingen gehandhaafd blijven?
Moeten de CUR-Aanbevelingen worden
aangepast of misschien wel uit de markt
genomen worden? Wat is het gevolg voor
de wijze en kwaliteit van de uitvoering?
Worden de Engelstalige NEN-EN normen
in het Nederlands vertaald?

Producenten van reparatie en bescher-
mingsproducten zijn verplicht het CE-merk

op hun producten en begeleidende
documenten aan te brengen, dit CE
merk wordt op basis van EN 1504 serie
verleend en moet in 2008 aanwezig zijn.
Het is de vraag of deze industrie moet
hiervoor klaar is. Daarnaast is al bekend
dat een aantal  Europese beproevings-
methoden conflicteren met de CUR-Aan-
bevelingen?

Op deze vragen zal een antwoord gege-
ven moeten worden, om de komende
jaren te anticiperen op de in ontwikke-
ling zijnde Europese regelgeving.
Nu lijkt begin 2007 nog een eind weg
maar wil de branche straks niet opge-
scheept zitten met uitvoeringsnormen
die het werken anders, duurder e.d.
maken is het zaak zich nu in de ont-
werpnormen te verdiepen. Het eventu-
ele commentaar kan via de Nederlandse
delegatie in TC 104 in het Europese cir-
cuit worden ingebracht. Nog beter is
een vertegenwoordiger in CEN TC 104
SC 8 af te vaardigen indien er veel com-
mentaar op de normen komt. TC 104 zal
als er veel commentaar komt toch SC 8
de opdracht geven om het commentaar
te verwerken. De invloed van kleine lan-
den is in een SC groter dan in de TC 104.
Kortom, het antwoord op de vraag hoe
dichtbij is Europa eigenlijk moet zijn:

❏ Nico Vonk, 
INTRON B.V., Culemborg

Steeds meer regelgeving waaraan wij
als Nederlanders moeten voldoen komt
uit Brussel. Zo ook voor de reparatie en
bescherming van betonconstructies.
Voor de ontwikkeling van deze Europe-
se regelgeving is door CEN-commissie
TC 104   SC 8 , in de afgelopen jaren
hard gewerkt aan een pakket normen
voor eisen en beproevingmethoden
voor bescherming en reparatie van
betonconstructies.
In deze publicatie zal een “state-of the
art” worden gegeven en zal de vraag
worden beantwoord hoe dichtbij Euro-
pa nu eigenlijk is?

Hoe zit het nu met de normen voor
reparatie en bescherming van
beton?
Er is onderscheid te maken in twee
groepen normen. Enerzijds normen
waarin beproevingsmethoden zijn
omschreven en anderzijds normen met
prestatie-eisen. Gebruikelijk is dat eerst
beproevingsnormen worden vastge-
steld om vervolgens het eisenpakket
hierop af te stemmen. Veel beproeving-
snormen voor reparatie en bescher-
mingsmiddelen zijn al als NEN-EN
definitief gepubliceerd en zijn met
name voor de producenten van repara-
tie- en beschermingsmiddelen relevant.

Voor de diverse uitvoeringstechnieken
en systemen van reparatie en bescher-
ming van beton is de EN 1504-serie in
voorbereiding, Deze serie bestaat uit 10

EUROPESE NORMEN VOOR REPARATIE EN
BESCHERMING VAN BETON. HOE DICHTBIJ IS EUROPA?
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Hoe lang gaan deze aanbevelingen nog
mee?

Overzicht EN 1504
*  Algemene normen

Deel 1 Definities
Deel 9 Algemene principes voor het gebruik van producten en systemen

*  Eisen aan producten en systemen
Deel 2 Oppervlaktebeschermingssytemen
Deel 3 Constructieve en niet-constructieve reparatie
Deel 4 Constructieve hechting
Deel 5 Injecteren van beton
Deel 6 Bescherming van de wapening tegen corrosie
Deel 7 Verankering van wapeningsstaal

*  Kwaliteitscontrole
Deel 8 Kwaliteitsborging en conformiteitbeoordeling
Deel 10 gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwali-

teitsbeheersing van de werken

De delen 1, 9 en 10 zijn inmiddels definitief vastgesteld.
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