
We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagd tweede VABOR-Seminar, het-
geen plaatsvond op 15 maart jongstleden.
Het thema was "Preventie en Reparatie
van Betonschade in de 21e eeuw".
De opkomst was boven verwachting en
van de aanwezigen heb ik vernomen dat
de inhoud van de presentaties in goede
aarde viel. Zoals veelal het geval is bij der-
gelijke gelegenheden bleken de voorbe-
reidingen voor het seminar op het laatste
moment nog veel inzet te vergen van de
betrokkenen. Gelukkig kon dit snel wor-
den vergeten, toen duidelijk werd dat het
resultaat goed gewaardeerd werd. Vanaf
deze plek wil ik dan ook met name de
inleiders en de leden van de PR-commissie
bedanken voor hun inzet. De ervaringen
opgedaan bij deze voorbereidingen zullen
zeker niet verloren gaan, want binnen de
VABOR wordt op dit moment alweer
schoorvoetend nagedacht over het derde
Seminar in 2002. Een jaar waarin onze
vereniging tien jaar bestaat. Een viering
van dit tweede lustrum willen we zeker
niet onopgemerkt voorbij laten gaan, dus
een koppeling met het derde Seminar in
het najaar van 2002 ligt dan ook voor de
hand. Zodra wij u hierover meer kunnen
melden en we ook een datum hebben
vastgesteld, kom ik hier vanzelfsprekend
op terug.

Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Maar naast deze seminars gaan ook de
andere verenigingsactiviteiten door. In dit
kader breng ik de volgende aspecten
onder uw aandacht:
- Op dit moment zijn we druk bezig invul-

ling te geven aan het beleidsvoornemen
om de communicatie tussen de leden te
optimaliseren. Ik heb u hiervoor in onze
vorige Nieuwsbrief uitgenodigd ideeën
aan mij kenbaar te maken. Tot op heden
heb ik nog geen suggesties op dit vlak
mogen ontvangen. Ik houd mij nog
steeds van harte aanbevolen voor uw
ideeën.

- De volgende ledenvergadering is een
week verplaatst naar 21 juni aanstaande.
Aansluitend wordt een vrij toegankelijke
lezing gehouden met het onderwerp
"Radarinspectie van kunstwerken in
Nederland". Omdat dit onderwerp ook
interessant is voor mensen die wellicht
op dit moment nog niet op de hoogte
zijn van de activiteiten van de VABOR
nodig ik u uit deze lezing ook onder de
aandacht te brengen bij uw collega’s,

opdrachtgevers of uitvoerende bedrijven
waar u een relatie mee heeft.

Ook enkele externe ontwikkelingen op
ons werkveld wil ik u mededelen:

- De Betonvereniging organiseert op 7
juni 2001 een bijeenkomst onder de titel
"Betononderzoek en de praktijk". De
VABOR verleent haar medewerking aan
deze bijeenkomst.

- Als resultaat van CUR Voorschriften com-
missie 67, is op 7 mei jongstleden op de
SBN-beurs CUR-Aanbeveling 79 "Beoor-
delen van Kwaaitaal en Manta begane
grondvloeren; inspectie, advies en maat-
regelen" gepresenteerd. Een aanbeve-
ling waar enkele van de VABOR-leden in
hun werkpraktijk regelmatig mee in aan-
raking komen.

Tot slot bericht ik u dat het secretariaat
van VABOR per 1 juni aanstaande is ver-
huisd naar Culemborg. Nadere adresgege-
vens vindt u de achterzijde van deze
Nieuwsbrief, maar belangrijk om te weten
is dat het telefoon- en faxnummer niet is
gewijzigd. U kunt uw vragen, op- en aan-
merkingen en ideeën dan ook op de ver-
trouwde manier blijven doorgeven.

■ Martin de Jonker
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Plaats: Nebest B.V., 

Schoonhovenseveer 31-33
Groot-Ammers
Tel.: (0184) 60 17 66

Door: Ir. Edward Rademaker, 
Nebest, Groot-Ammers

"RADARINSPECTIE VAN
KUNSTWERKEN IN

NEDERLAND"
Traditionele inspecties van asfaltconstruc-
ties en betonnen brugdekken vereisen
gewoonlijk het boren van kernen, labora-
toriumonderzoek en visuele inspectie.
Deze methoden zijn tijdrovend, duur en
veroorzaken beschadigingen. Bovendien
zijn de onderzoeksgegevens beperkt en
vertegenwoordigen ze niet de gehele toe-
stand van een kunstwerk. Een niet-
destructief alternatief is grondradar. 

Ruim twee jaar geleden heeft Nebest in
Nederland een aantal kunstwerken met

deze in de Verenigde Staten succesvolle
methode onderzocht. Op de meeste plaatsen
is inmiddels vergelijkend onderzoek uitge-
voerd tussen de radarmetingen en andere
(destructieve) metingen. Naar aanleiding
hiervan heeft Nebest een evaluatierapport
geschreven. Het Amerikaanse bedrijf Penetra-
dar, dat verantwoordelijk is voor de technolo-
gie, heeft de software die de radarinformatie
moet vertalen naar aanleiding van de ver-
nieuwde inzichten op een aantal punten aan-
gepast.

UITNODIGING
S T U D I E -
BIJEENKOMST
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VABOR SEMINAR
"PREVENTIE EN
REPARATIE VAN
BETONSCHADE

IN DE 21E EEUW"
de keuze van reparatiemethoden. Alle docu-
menten die in Europees verband worden
opgesteld zullen uiteindelijk als NEN-EN
norm het daglicht zien. 

De heer van der Steen gaat verder in op de
betrokkenheid van Nederland bij de tot-
standkoming van de Europese regelgeving.
Ook de consequenties voor de Nederlandse
markt worden besproken. 

De Westerscheldetunnel
Ir. E.J. Sonke

De Westerscheldetunnel is momenteel een
van de grootste infrastructurele werken in
Nederland en behoort tot een van de groot-
ste tunnelbouwprojecten in uitvoering van
West-Europa. In totaal gaat het bij dit pro-
ject om circa zeventien kilometer infrastruc-
tuur, bestaande uit wegen, kleinere kunst-
werken (zoals viaducten) en de boortunnel.
De tunnel bestaat uit twee parallel geboor-
de tunnelbuizen met een uitwendige diame-
ter van 11,0 meter en een lengte van elk
6.600 meter. Om de tweehonderdvijftig
meter zijn de tunnelbuizen met elkaar ver-
bonden via dwarsverbindingen (totaal zes-

entwintig) die in geval van een calamiteit de
gebruikers de gelegenheid bieden om van
de ongevalsbuis naar de niet-ongevalsbuis
te vluchten. De combinatie van de grote
lengte per buis (6.600 meter) maakt de tun-
nel uniek in de wereld. De tunnel moet
gereed zijn op 15 november 2003. De N.V.
Westerscheldetunnel zal de tunnel vervol-
gens dertig jaar als toltunnel exploiteren.

Daarnaast gaat de heer Sonke in op schades
in de tunnel en de levensduur van de con-
structie. In de conclusie benadrukt hij het
belang van kennisontwikkeling op het
gebied van schades en reparaties.

Niet-destructief Onderzoek aan
Gebouwen
Ir. M. Swinkels

Beheerders en adviseurs op het gebied van
betononderhoud zijn altijd op zoek naar
nieuwe methoden om goedkoop, snel, effi-
ciënt, betrouwbaar, niet-destructief en zon-
der overlast de conditie van gebouwen en
betonconstructies vast te leggen. Voor
gebouwen en met name oudere monumen-
ten is het van belang voorafgaand aan een
renovatie of  herstel zoveel mogelijk infor-
matie te vergaren door middel van zo min
mogelijk beschadigingen aan het gebouw.
Ook de overlast voor gebruikers of bewo-
ners moet tot een minimum beperkt blijven.
Niet-destructief onderzoek (NDO) biedt hier
veel mogelijkheden voor. De heer Swinkels
noemt de verschillende methoden die
geschikt zijn voor niet-destructief onderzoek
aan beton.
• Visuele inspectie: 
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MAG HET EEN ONSJE MEER
ZIJN?

Ooit wel eens bij een echte vakslager
geweest en een pondje runderlappen
besteld? De slager weegt het vlees en
vraagt u of het een onsje meer mag zijn.
Wedden dat u akkoord gaat. 
Wat heeft dat ‘onsje’ nu met ons werk te
maken. Niet veel zult u zeggen, maar er
zijn raakvlakken. Als VABOR-adviseur zijn
we snel geneigd om onze opdrachtgever
meer informatie te geven dan overeenge-
komen, maar dan wel voor dezelfde prijs.
Je kunt tenslotte niet alles op papier zet-
ten en compleet aftimmeren. Deze posi-
tieve benadering wordt door veel
opdrachtgevers gewaardeerd. Het heeft
de VABOR-adviseur het imago gegeven
een deskundige en betrouwbare ‘partner’
te zijn, die niet te beroerd is om verder te
denken en ietsje meer te geven voor een
goed advies dan is overeengekomen.

Dit staat in schril contrast met de werkwij-
ze van sommige bedrijven. Neem nu bij-
voorbeeld de gunning van een werk. Er

worden vaak gouden bergen beloofd
tegen minimale kosten. Op het moment
dat men is geselecteerd om het werk te
maken, wordt het zaak om de toekomsti-
ge opdrachtgever te overtuigen dat het
beloofde goud eigenlijk brons had moe-
ten zijn. Hierbij dienen onduidelijke aan-
vragen of onvolledige technische specifica-
ties (bestekken) vaak als uitgangspunt. De
onduidelijkheden hadden van tevoren
moeten worden aangegeven zodat een
opdrachtgever niet achteraf wordt gecon-
fronteerd met opmerkingen over  werk-
zaamheden die niet of nauwelijks zijn uit
te voeren.

Is er nu sprake van ‘oplichting’ omdat de
opdrachtgever een ‘worst’ is voor gehou-
den waardoor andere aanbieders op basis
van hun prijs zijn afgewezen? 
Dergelijke situaties voorkomen is het
beste. Een eerste stap in de goede richting

is een contract pas te laten ondertekenen
nadat overeenstemming van de uitvoer-
baarheid van de werkzaamheden en de
prijs is overeengekomen. 
Een werkplan biedt inzicht in wat men
kan verwachten als opdrachtgever en hoe
het werk wordt uitgevoerd. Gezien het
feit dat een werkplan pas wordt aangele-
verd nadat een contract is getekend, is het
van belang om in het contract een clausu-
le op te nemen die de mogelijkheid biedt
om het werk te ontbinden in geval de
gestelde eisen en kwaliteit niet kunnen
worden gerealiseerd. 
Liever "ten halve gekeerd dan ten einde
gedwaald". 
Dit doet even pijn maar laat een hoop dis-
cussie achteraf achterwege en voorkomt
een gerealiseerd werk dat niet aan de ver-
wachtingen van de opdrachtgever vol-
doet. Ietsjes meer wordt uiteindelijk iets-
jes minder! 
Daarom toch maar een VABOR-deskundi-
ge inschakelen.

■ Inigo Peeze Binkhorst

V A N  D E
REDACTIE

26
Op 15 maart jongstleden vond het tweede
VABOR-Seminar plaats. De grote opkomst
en de positieve reacties duiden op een suc-
cesvolle middag. Hieronder vindt u een
beknopte weergave van de verschillende
presentaties die deze dag gehouden zijn.
Wilt u de complete lezingen nog eens rustig
doornemen, dan kunt u een syllabus aanvra-
gen bij het VABOR Secretariaat. 

Europese Normen bij Bescherming en
Reparaties
Ir. C.A. van der Steen

In Nederland bestaat al jaren de mogelijk-
heid om met betrekking tot het repareren
van betonconstructies te verwijzen naar
regelgevende CUR-Aanbevelingen. In deze
Aanbevelingen worden vooral eisen gesteld
aan de materialen en de verwerking van
deze materialen. In Europees verband wordt
ook al vele jaren gewerkt aan het tot stand
brengen van normen voor het repareren
van beton. Aanvankelijk ging het daarbij
vooral om beproevingsnormen en testme-
thoden om een bepaalde eigenschap van
een specie, mortel of injectiehars te bepa-
len. Sinds enige tijd staan de normen steeds
dichter bij de praktijk van het repareren en
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Deze methode wordt door een inspecteur
of adviseur het meest gebruikt. Het enige
hulpmiddel is in de meeste gevallen het
blote oog. De methode geeft slechts infor-
matie over het oppervlak van het gebouw.
• Inspectie door afkloppen: 
Deze methode geeft informatie over het
niet zichtbare beton direct onder het opper-
vlak. Delaminaties en plaatselijke kwaliteits-
veranderingen zijn duidelijk hoorbaar.
• Magnetisch onderzoek: 
Bij deze methode wordt aan de hand van de
verstoring van een opgewekt elektromag-
netisch veld een uitspraak gedaan over sta-
len onderdelen in het beton. De dekkings-
meter is hiervan een veel gebruikt
voorbeeld. 
• Metingen met behulp van een terugslag-
hamer: 
In een terugslaghamer (Schmidthamer)
wordt een stalen cilinder tegen de beton-
huid geschoten. Vervolgens kijkt men hoe
ver de cilinder terugspringt. Dit is een indi-
catie voor de betonkwaliteit (sterkte) van de
buitenste betonlaag. 
• Ultrasoon onderzoek:
Bij deze meting wordt een geluidsgolf in
het beton gebracht. Aan de hand van de
looptijd van een golf door een constructie
van bekende afmetingen wordt de golfsnel-
heid van ultrasoon geluid in het beton
bepaald. De snelheid in beton is een maat
voor druksterkte.
• Radiografie:
Met behulp van stralingsbronnen (radioac-
tieve bronnen of röntgenbronnen) is het
goed mogelijk om holtes en stalen onderde-
len in beton te signaleren. De methode
wordt wel toegepast om te beoordelen
waar sparingen aangebracht mogen wor-
den.
• Thermografie:
Met deze methode wordt de temperatuur
van het oppervlak van een gebouw geme-
ten. Bouwfysici gebruiken de methode veel
om de isolatie van gebouwen te beoorde-
len.
• Potentiaalmeting:
Met behulp van deze methode wordt
onderzocht of wapening corrodeert, terwijl
het betonoppervlak nog intact is. Dit
gebeurt door de corrosiepotentiaal van de
wapening te meten.
• Radar:
De methode is gebaseerd op de reflecties
van elektromagnetische golven door ver-
schillende lagen en discontinuïteiten in het
beton. Hierbij zijn de elektromagnetische
eigenschappen van het materiaal van
belang.
• Impact Echo:
Deze methode is gebaseerd op een drukgolf
die in het beton ontstaat ten gevolge van
de impact van een soort hamertje. Deze golf
reflecteert op holtes, de begrenzingen van
het proefstuk, scheuren, grindnesten en
onthechtingen. Aan de hand van de looptijd
van de golf kan de ligging van de gebreken

worden bepaald. 
• Reflectometrische Impulse Measurement
Technic (RIMT):
Bij deze techniek wordt een elektrische golf
door een kabel gestuurd. Aan de hand van
reflecties van deze golf kunnen uitspraken
over eventuele defecten en de locaties daar-
van worden gedaan.

Op dit moment vindt veel internationaal
onderzoek plaats om de toepasbaarheid van
deze methoden beter en eenvoudiger te
maken.

Nieuwe techniek bij controle van repa-
raties
I.A.G.M. Peeze Binkhorst

Door schade aan betonnen constructies
heeft men moeten vaststellen dat ook beton
onderhoud behoeft. Betonschade kan
tegenwoordig goed en eenvoudig worden
hersteld. De duurzaamheid en kwaliteit van
betonreparaties wordt bepaald door het
advies, morteltype en het vakmanschap van
de reparateur. Voor de kwaliteitsborging
van de uitvoering is door het MKB met steun
van de Europese Commissie een niet-
destructieve scanner ontwikkeld om de aan-
hechting van reparatielagen te valideren. 

Het uitgangspunt van de scanner is ultra-
soon geluid. Hiervoor is gekozen omdat het
een bestaande, betrouwbare, eenvoudige
en goedkope techniek betreft. Voor het
beproeven van de scanner in de praktijk is
een prototype gebouwd, de zogenaamde
CUBE (Concrete Ultrasonic Bonding Evalu-
ator). De veldscanner is ontwikkeld door
KEMA Nederland BV en AIMS NDT BV. De
scanner is in de praktijk getest op bouwloca-
ties in verschillende Europese landen. Deze
praktijktesten hebben aangetoond dat de
CUBE eenvoudig is te gebruiken en aangeeft
wanneer een betonreparatielaag los of vast-
zit voor lagen van 10 tot 60 mm. dik bij een
ruw oppervalk van kleiner of gelijk aan 2
mm. Verder zijn aan de hand van de prak-
tijktesten de markt- en productiespecificaties
vastgelegd voor een commerciële scanner,
de CUBE 2. Ook is een concept RILEM-docu-
ment opgesteld.

De CUBE helpt reparatiebedrijven de kwali-
teit van betonreparaties te verhogen. Daar-
bij ondersteunt de scanner opdrachtgevers
en adviseurs bij het beoordelen van de kwa-
liteitseisen van het reparatiewerk conform
de besteksspecificaties.

Noord/Zuidlijn Amsterdam
Duurzaamheidsaspecten Ontwerpsta-
dium
Dr. Ir Theo A.M. Salet

Om de binnenstad van Amsterdam bereik-
baar te houden is onlangs gestart met de
aanleg van de Noord/Zuidlijn als onderdeel 26

van het metronetwerk. De 9 kilometer lange
lijn verbindt de noordelijke en zuidelijke
stadsdelen met de binnenstad. Belangrijke
randvoorwaarde voor het ontwerp is de
duurzaamheid van de belendingen. Schade
aan panden moet worden voorkomen. In
deze presentatie gaat de heer Salet echter
niet zozeer in op de belendingen maar op
de metrolijn zelf, met in het bijzonder aan-
dacht voor de ontwerpkeuzes die zijn
gemaakt voor de ondergrondse betoncon-
structies. Hij bespreekt de ontwerpmaatre-
gelen met betrekking tot de zinktunnel, de
diepe stations en de boortunnel. Ook gaat
Salet in op beheer- en onderhoudsaspecten
en de levensduur van het project. 

De heer Salet noemt beton zonder twijfel
een duurzaam materiaal. Dit baseert hij op
de geprognotiseerde geringe beheer- en
onderhoudskosten. Echter ontwerp, detaille-
ring, betonsamenstelling en uitvoering die-
nen wel de voorwaarde te scheppen voor
een onderhoudsarme toekomst. Onder-
grondse constructies hebben het voordeel
van het grondwater waardoor de buiten-
huid niet aan corrosie onderhevig is. Voor
de Noord/Zuidlijn geldt verder dat het
milieu niet of nauwelijks agressief is. Hier-
door kon in het ontwerpstadium voorname-
lijk met bewezen technieken worden vol-
staan. 

Maatregelen ter voorkoming van ASR
–schade
Dr. Timo G. Nijland

Van alle processen die schade aan beton ver-
oorzaken, is wapeningscorrosie veruit de
belangrijkste. Daarnaast zijn zogenaamde
alkali-aggregaat reacties (AAR) een belang-
rijke oorzaak van de aantasting van beton-
constructies. De alkali-silica reactie (ASR) is
een voorbeeld hiervan 

Wat is ASR?
ASR is een reactie tussen bepaalde bestand-
delen van het beton zelf en de daarin aan-
wezige toeslagkorrels. In deze reactie reage-
ren natrium (Na) en kalium (K) uit onder
andere cementsteen met toeslagkorrels
waarin silica een slecht geordend kristalroos-
ter heeft en relatief gemakkelijk oplosbaar
is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij chalce-
doon, poreuze vuursteen en sommige types
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zandsteen. Het resultaat van de reactie is de
vorming van een gel die de neiging heeft
telkens meer water op te nemen en daar-
door zwelt. Door deze zwelling wordt het
beton als het ware uit elkaar gedrukt. Gel
treedt uit aan het oppervlak en uiteindelijk
verliest het beton zijn samenhang. 

Maatregelen ter voorkoming van het optre-

den van schadelijke ASR kunnen eruit
bestaan ervoor te zorgen dat aan een van de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. het beton moet voldoende alkaliën bevat-
ten
2. het toeslagmateriaal moet voldoende
bestanddelen bevatten die gevoelig zijn
voor de reactie
3. er moet voldoende vocht beschikbaar zij

De heer Nijland noemt in zijn lezing nog
een aantal factoren die de ASR reactie kun-
nen beïnvloeden. Ook gaat hij in op CUR-
Aanbeveling 38 waarin maatregelen ter
voorkoming van dergelijke schade bij
nieuwbouw worden gegeven.
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Adviesbureau ir J.G. Hageman B.V.
Ir. P. de Jong
Postbus 26, 2280 AA  Rijswijk
Tel. (070) 3990303  Fax (070) 3191364

Holland Railconsult B.V.
W.J.H. de Moor
Ing. R. de Jong
Postbus 2855, 3500 GW  Utrecht
Tel. (030) 2654327  Fax (030) 2654321
E-mail: wjhdemoor@hr.nl

INTRON B.V.
Ing. M. de Jonker (voorzitter)
Ir. M.R.J. Swinkels
F.S. Winkel
J.L.P. Boosten
Postbus 267, 4100 AG  Culemborg
Tel. (0345) 585170  Fax (0345) 585171
E-mail:MJO@INTRONBV.nl

KEMA Nederland B.V.
Ing. I.A.G.M. Peeze Binkhorst
Postbus 9035, 6800 ET  Arnhem
Tel. (026) 3566109  Fax (026) 4454659
E-mail:I.A.G.M.PeezeBinkhorst@kema.nl

Koning & Bienfait B.V.
Dr. F.J. Levelt
J.W. van Brenk
Postbus 504, 1000 AM  Amsterdam
Tel. (020) 5563678  Fax (020) 5563600

Nebest B.V.
Ing. H.M. van Langeveld
Postbus 61, 2964 ZH  Groot Ammers
Tel. (0184) 601766  Fax (0184) 601211
E-mail: h.vanlangeveld@nebest.nl

Out & About
M.P.M. Out
R. Braaksma
Beethovenlaan 14, 1272 ED  Huizen
Tel. (035) 5257333  Fax (035) 5267645
E-mail: out@outabout.nl

TechnoConsult
Ir. C.A. van der Steen
Postbus 24, 5473 ZG  Heeswijk-Dinther
Tel. (0413) 293737  Fax (0413) 294135
E-mail: Technoconsult@biscon.nl

TNO Bouw
Dr. R.B. Polder
Ir. A.J. Siemes
Ir. H. Borsje
Postbus 49, 2600 AA  Delft
Tel. (015) 2842087  Fax (015) 2843981
E-mail: R.Polder@bouw.tno.nl

Witteveen + Bos
Ir. G.J. Schouten (penningmeester)
Ing. J.W. Nijdam
dr. ir. T.A.M. Salet
Postbus 233, 7400 AE  Deventer
Tel. (0570) 697911  Fax (0570) 697344

VABOR-Nieuwsbrief is een uitgave van de Ver-
eniging Adviseurs Betononderhoud en Repara-
tie. ISSN nr. 1380-8850

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

Redactie
Write Now! / Utrecht
Drs Mirjam L.W. Brink
Voor wijzigingen in het colofon:
write-now@csnet.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.

ABT bv
Ir. G. Hol (secretaris)
Postbus 82, 6800 AB  Arnhem
Tel. (026) 3683111  Fax (026) 3683210
E-mail: ABT@ABT-CONSULT.NL

POSTBUS 267
4100 AG  CULEMBORG

TEL.: (0345) 570179  /  FAX: (0345) 585171

E-MAIL: INFO@VABOR.NET

OF RAADPLEEG DE WEBSITE: WWW.VABOR.NET

VOOR MEER INFORMATIE :
SECRETARIAAT VABOR

● 21 juni 2001, Nebest BV, “Radarinspectie van kunstwerken in Nederland”
● 20 september 2001, Bouwdienst RWS en TNO Bouw, “Chloride in beton en corrosie van

wapening”
● 13 december 2001, “Ervaringen met RAW bestek voor betonreparaties”
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