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De terugtredende Nederlandse overheid 
en de steeds nadrukkelijker aanwezige – 
Europese - regelgeving zorgen voor een 
klimaat waarin de enige zekerheid is dat al-
les continu verandert. Een verandering die 
de bouwwereld op zijn fundamenten doet 
schudden komt voort uit de invoering van 
NEN-EN 13269, die nieuwe contractvor-
men als inspannings-, resultaat- of pres-
tatiecontracten introduceert. Vooral bij de 
laatste vorm verschuiven verantwoordelijk-
heden van opdrachtgever naar aannemer. 
Toch vormt deze bedreiging ook een kans 
voor aannemers om hun kennis en ervaring 
met integrale ontwerpen volledig in te zet-
ten. Vooral bij innovatieve aanbestedings-
vormen, zoals DCFO&M (Design, Construct, Finance, Ope-
rate & Maintain) liggen kansen: hier wordt aanbesteed op 
basis van de economisch voordeligste aanbieding voor de 
totale levensduurkosten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 
de inzet van duurzame samenwerkingsvormen en innova-
tieve technieken de kwaliteit van het werk verbetert.

Voor het welslagen van deze veranderingen staat de com-
petentie van partijen voorop. Dit betekent dat aannemers 
naast kennis over de uitvoering van het werk, ook moeten 
kunnen beschikken over expertise om te bepalen welke her-
stelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, in relatie met de 
toekomstige onderhoudsbehoefte. Deze kennis is bij uitstek 
verenigd in VABOR. Daarom is samenwerking tussen op-
drachtgevers en aannemers binnen deze nieuwe contract-
vormen dé grote uitdaging voor de hele betononderhoud en 
-reparatiebranche, en voor VABOR-partners in het bijzonder. 
Zij zijn bij uitstek in staat om vast te stellen of nieuwe mate-
rialen en technieken overeenstemmen met prestatie-eisen. 
De adviezen van VABOR-partners kunnen daarbij dienen als 
bindmiddel tussen opdrachtgevers, uitvoerende en toeleve-
rende bedrijven in de branche, zodat een optimale kwaliteit 
van het werk wordt gewaarborgd.

VABOR stelt zich – opnieuw - aan u voor. Graag presente-
ren wij daartoe het eerste nummer van ons relatiemagazine 
BETONDERHOUD. In dit magazine vindt u een voorbeeld 
van duurzame samenwerkingsvormen, zoals het integrale 
onderzoek aan de sluizencomplexen van de Afsluitdijk. We 
schrijven over het gebruik van innovatieve technieken - zo-
als bij het waterdicht maken van een lekkende keldervloer 

bij Vitens en in de special over brandschade en brandpreven-
tie. Voorts kunt u meekijken over de schouder van een VABOR-
adviseur en laten drie branchegenoten hun licht schijnen over 
een controversieel (bet)onderwerp. Via de nieuwspagina’s en 
agenda houden wij u op de hoogte van onze studiemiddagen 
en seminars. 

VABOR verandert. Wat blijft is dat we onze kennis en deskun-
digheid met u zullen blijven delen, zodat ze voor de hele bran-
che inzichtelijk en toegankelijk worden. VABOR gaat verder. 
Wij zien eindeloze mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering 
bij de instandhouding van de betonnen gebouwde omgeving 
in Nederland.

Wat mij betreft staat de prachtige coverfoto van ons nationale 
symbool de Afsluitdijk, model voor die ambitie.

Ik wens u veel leesplezier!

Martin de Jonker
Voorzitter VABOR

”Wij zien eindeloze 
mogelijkheden voor 

kwaliteitsverbetering bij 
de instandhouding 

van de gebouwde omgeving 
in nederland.”
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KennisplAtfORm VOOR instAndhOuding VAn de 
BetOnnen geBOuwde OmgeVing stelt zich VOOR

de wereld verandert. de bouwwereld verandert. VABOR verandert. Als kennis-
platform voor de instandhouding van de betonnen gebouwde omgeving willen 
we ons duidelijker profileren. met het nieuwe magazine BetOndeRhOud 
stellen we onze kennis en ervaring nog nadrukkelijker ter beschikking van 
onze doelgroepen: eigenaars en beheerders van onroerend goed, aannemers 
en leveranciers van hersteltechnieken en –materialen in beton.

08
Droge voeten 
onder NAP
Het Vitens-regiokantoor aan de Utrechtse Reactor-
weg werd vijf jaar geleden volledig gestript, ander-
halve verdieping verhoogd en opnieuw aangekleed. 
Na verloop van tijd kwam in de als opslag en archief 
gebruikte kelder op meerdere plaatsen vocht naar de 
oppervlakte. Op advies van ABT kwam DRT Vloeren 
met even ingrijpende als onconventionele oplossing.

Uit de brand
VABOR-leden beschikken, om goede adviezen over
beton-onderhoud en –reparatie te kunnen geven,
over  kennis  van  betontechnologie,  aantastingpro-
cessen, reparatiemethodieken en preventietechnie-
ken. Uit recente inleidingen en discussies met brand 
als onderwerp, is gebleken dat brand te maken heeft 
met al deze kennisgebieden. Een bloemlezing.

12

APK op de Dijk
Hoe staat de 75-jarige Afsluitdijk er met het oog op 
de toekomst voor? Loont het nog om in de vitale 
onderdelen van de dijk te investeren? En kan de 
verwachte levensduur met de juiste maatregelen 
nog substantieel worden verlengd? 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat was aangenaam 
verrast door de conclusie van het eerste onderzoek.
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VABor verandert



In opdracht van de Bouwdienst Rijks-
waterstaat onderzochten INTRON en 
TNO Bouw en Ondergrond de restle-
vensduur van de betonnen onderde-
len van de sluizencomplexen in de 

Afsluitdijk. De directe aanleiding voor het onderzoek waren 
de kostenoverschrijdingen die de aannemer claimde voor 
het onderhoud van de sluizen. Daarbij deden de al langer 
zichtbare beschadigingen aan het beton in het complex bij 
Kornwerderzand vermoeden dat het met de algemene con-
ditie van het beton niet best gesteld was. Het onderhoud is 
onderdeel van KOSMOS: Kunstwerken Onderhoud Samen 
met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing 
(zie ook pagina 6). Dit project van Rijkswaterstaat heeft als 
doel achterstallig groot onderhoud weg te werken met mini-
male verkeershinder, met een minimale inzet van de eigen 
organisatie en maximale inbreng van de markt.
 
roBuust en duurzAAm
Kees Tjaden is als senior adviseur Instandhouding en In-
spectie bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor dit project: 
‘In het verleden zijn de optredende problemen wel onder-
zocht en aangepakt, maar nooit op zo’n grondige en inte-
grale manier als nu. In de praktijk betekende deze aanpak 
dat we scheuren en andere beschadigingen zo goed moge-
lijk lieten repareren, zonder diepgaand onderzoek te doen 
naar de betekenis. Zo was al langer bekend dat sommige 
scheuren waarschijnlijk door ettringietvorming en/of ASR 
waren veroorzaakt, maar wisten we niet precies wat hiervan 
de implicaties waren.’ 
Volgens Maarten Swinkels van INTRON, die met TNO-col-
lega Huibert Borsje het onderzoek uitvoerde, is beton een 
robuust en duurzaam materiaal: ‘Niet elke 
scheur duidt op een ernstig probleem. Som-
mige kun je gewoon laten zitten, terwijl ande-
re wel grondig moeten worden aangepakt. Dit 
onderzoek was bedoeld om uit te zoeken hoe 
de algemene conditie van het beton is, de 
kritische plekken in kaart te brengen en aan 
te geven welke reparatie- en onderhoudsin-
spanningen vereist zijn om de levensduur te 
verlengen.’

reConstruCtie
TNO en INTRON waren in het kader van het KOSMOS-project 
al betrokken bij onderzoek aan de Afsluitdijk en vormden 
voor Tjaden een voor de hand liggend tandem voor dit on-
derzoek: ‘Nog los van het feit dat twee altijd meer weten 
dan één, ontslaat samenwerking van gerenommeerde bu-
reau’s ons van de verplichting om als de implicaties groot 
zijn, achteraf nog een contra-expertise te laten doen. Zo 
voorkomen we een tijdrovende procedure in het geval dat 
deskundigen elkaar tegenspreken.’ Tijd voor dergelijke – 
procesmatige - controleprocedures was er niet, omdat het 
onderzoek moest aansluiten bij het bredere ‘Onderzoek In-
tegrale Verbetering Afsluitdijk’ (OIVA). Er was niet meer dan 
tien weken tijd voor deze risicoanalyse. Swinkels verduide-
lijkt: ‘We konden in dat tijdsbestek onmogelijk alles onder-
zoeken. Daarom hebben we gekozen voor een reconstructie, 
waarbij we ons voornamelijk gebaseerd hebben op onder-
zoeksmateriaal uit het verleden, inclusief bestektekeningen 
en historisch fotomateriaal, aangevuld met onderzoek ter 
plekke. Ook hebben we ons onderzoek beperkt tot de vitale 
onderdelen en - volgens het principe ‘kans x gevolg’ - tot de 
belangrijkste risico’s. Daarbij hebben we behalve de impact 

van de huidige schade ook benoemd wat de impact zou zijn 
als die schade in de toekomst nog toeneemt.’

risiCoAnALyse
Omdat deze aanpak het risico in zich draagt dat de onder-
zoekers iets belangrijks over het hoofd zien, werd een risi-
coanalyse-sessie georganiseerd. In drie dagdelen boog een 
gezelschap van zes deskundigen van Rijkswaterstaat, TNO 
en INTRON zich over de risico’s en onderhoudsnoodzaak 
van alle vitale betonnen constructieonderdelen van beide 
sluizencomplexen. Telkens vanuit de optiek van verkeersmo-
biliteit, de keer- en spuifunctie, en de constructieve en ver-
keersveiligheid onder normale en extreme stormomstandig-
heden. De hoofdconclusie luidde: mits een aantal kritische 
onderdelen consequent beheerd en onderhouden wordt, 
kunnen de betonconstructies van beide sluizencomplexen 
in de Afsluitdijk - onder gelijkblijvende omstandigheden - 
nog minimaal 50 jaar mee. Overigens geldt deze conclusie 

niet voor de fundering, de schuiven, de bewe-
gingswerken en de bedieningsinstallatie. Die 
worden nog onderzocht.

KritisChe FACtor
Swinkels kreeg uit zijn archiefonderzoek al wel 
de indruk dat die onderdelen van de sluiscom-
plexen er waarschijnlijk slechter voorstaan 
dan de betonnen constructies. ‘Dat heeft 
ons verrast’, geeft ook Tjaden toe. ‘Wij dach-
ten dat het beton de kritische factor vormde. 
We wisten wel dat de andere onderdelen ook 

groot onderhoud vragen, of zelfs vervangen moeten worden. 
De kans is zeker aanwezig, dat de sluizencomplexen door 
zwaardere belasting, toename van het water- en wegverkeer, 
stijging van het waterpeil aan weerszijden en nieuwe func-
ties, binnen 25 jaar volledig vervangen gaan worden.’

trendBreuK
Tjaden ziet dit project als voorbeeld van de trendbreuk in 
de onderhoudsfilosofie van Rijkswaterstaat. ‘Voorheen was 
de aanpak ad hoc: het Rijk was niet erg scheutig met geld 
voor onderhoud, dus was de aanpak gericht op de reparatie 
van problemen. Na afloop moest het kunstwerk er weer als 
nieuw uitzien. Nu kiezen we voor een integrale aanpak: door 
een soort vijfjaarlijkse APK voor kunstwerken in te voeren, wordt 
de onderhoudsinspanning bepaald door structurele risico’s, en 
veel minder door incidenten of cosmetische afwegingen: 
veiligheid en preventie van proble-
men en stremmingen staan hoog 
op de politieke en maatschappelijke 
agenda. Vanaf nu laten we onschul-
dige scheuren voor wat ze zijn.’  
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“Vanaf nu wordt de 
onderhoudsinspan-
ning bepaald door 

structurele risico’s, 
en veel minder door 

incidenten of cosme-
tische afwegingen”

pROject: Sluizencomplexen 
Afsluitdijk
OmschRijVing: Hoe kan de 
restlevensduur van de Af-
sluitdijk worden verlengd? 
methOde: historische 
reconstructie en eigen 
onderzoek; risico-analyse 
‘kans x gevolg’
peRiOde: april – juni 2008
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BetOn sluizencOmplexen AfsluitdijK: 
gOed VOOR nOg minimAAl 50 jAAR

APK op de Dijk
hoe staat de 75-jarige Afsluitdijk er met het oog op de 
toekomst voor? loont het nog om in de vitale onderdelen 
van de dijk te investeren? en kan de verwachte levensduur 
met de juiste maatregelen nog substantieel worden ver-
lengd? Opdrachtgever Rijkswaterstaat was aangenaam 
verrast door de conclusie van het eerste onderzoek.

05

In
te

rv
ie

w
 o

pd
ra

ch
tg

ev
er

b
et

o
n

d
er

h
o

u
d

Historische 
foto links:
luchtfoto 
sluiscomplexen 
bij Den Oever.

Maarten Swinkels (links) en Kees Tjaden (foto: Kees Bennema).
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Volgens de jury geeft DRT Vloeren op een 
verantwoorde wijze invulling aan werkend 
leren. Het beschouwt het leren in de prak-
tijk als onvoorwaardelijk instrument, en 
realiseert zich dat leerlingen met de juiste 
theorie verder ontwikkeld moeten worden. 
Savantis draagt DRT Vloeren nu voor bij de 
landelijke verkiezing van het Beste Leer-
bedrijf, ingesteld door het Ministerie van 
OC&W.  

Reparatie 
muinck Keizer brug
De Muinck Keizerbrug brug over de Vecht in 
Utrecht dateert uit 1970. Onlangs werd for-
se betonschade aan de tandopleggingen 
geconstateerd door lekkage van de voe-
gen. Nader onderzoek gaf aan dat vooral 
aan de onderzijde van deze tandoplegging 
veel chloride aanwezig was. Verwacht werd 
dat traditioneel repareren uiterst lastig zou 
zijn. Daarom is gekozen voor kathodische 
bescherming (KB) met titaniumgaas in 
spuitbeton. De verwachte levensduur is 25 
jaar en de veiligheid van de voorspanning 
wordt gecontroleerd met speciale meete-
lektroden. Het bestek is opgesteld door Mo-
vares, het KB ontwerp door TNO, dat ook de 
begeleiding ervan verzorgde. De renovatie, 
die ook het wegdek behelsde, is uitgevoerd 
door een combinatie van Vogel en Eco 
Remain. Inmiddels is het werk opgeleverd 
tot tevredenheid van de Gemeente Utrecht. 
Het KB systeem is opgestart en wordt in de 
komende maanden ingeregeld.  

Onder grote belangstelling van de Guyaan-
se bevolking heeft DHV betonnen zeemu-
ren onderzocht, zodat men in de kuststrook 
uiteindelijk droge voeten houdt. DHV heeft 
20 km. betonnen zeemuur geïnspecteerd, 
onderzocht op chloride-indringing en ge-
adviseerd voor Sea and River Defence Guy-
ana.Het ontwerp is opgenomen in een be-
stek dat internationaal aanbesteed is.  

VABor en Kosmos
Veel VABOR-leden zijn betrokken bij KOSMOS 
projecten (zie ook p. 4/5). KOSMOS staat 
voor Kunstwerken Onderhoud Samen met 
de Markt Onder Systeemgerichte contract-
beheersing. In dit project werkt de terugtre-
dende overheid, Rijkswaterstaat, samen met 
de markt aan achterstallig onderhoud:
 Het werk heeft betrekking op het voor-

 bereiden en uitvoeren van (achterstallig)
 groot onderhoud aan infrastructurele 
 kunstwerken in alle vakdisciplines.
 Samen met de markt betekent dat markt

 partijen veel zelf moeten doen (zowel engi-
 neering als uitvoering) op basis van door 
 Rijkswaterstaat aangedragen problemen en 
 gestelde eisen en randvoorwaarden.
 Systeemgerichte contractbeheersing 

 betekent dat RWS het kwaliteitssysteem 
 van de opdrachtnemer toetst  door middel  
 van systeem-, proces- en producttoetsen. 

Nieuwe contractvormen schrijven voor dat 
opdrachtnemers hun oplossing voor het door 
RWS omschreven probleem onderbouwen 
conform de gestelde eisen en randvoorwaar-
den. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak 
waarin systems engineering (o.a. probleem-, 
risico- raakvlak-, en levensduuranalyses) een 
belangrijke rol speelt. Vanuit die expertise 
zijn vrijwel alle VABOR-partners in verschil-
lende hoedanigheden bij KOSMOS-projecten 
betrokken (geweest). De enorme hoeveelheid 
kennis die hierbij is opgedaan wordt momen-
teel in VABOR-verband via projectevaluaties 
gebundeld en in verbetervoorstellen omgezet.

Het artikel waarin de eerste resultaten 
worden beschreven kunt u vinden op onze 
website: www.VABOR.nl. Meer informatie: 
Gerard Schouten (Witteveen+ Bos), 
0570 697 911, G.Schouten@witbo.nl    

Het gebouw van de European Patent Office 
in Rijswijk stamt uit je jaren zeventig en 
heeft een prefab buitenafwerking. Dit beton 
is geproduceerd met calciumchloride als 
verhardingsversneller. Door de eigenaar is 
aan ABT gevraagd hoe de gevel behandeld 
dient te worden om de komende 30 jaar nog 
naar behoren te functioneren. De laatste 
10 jaar is de gevel kathodisch beschermd, 
maar zonder het gewenste effect. De ele-
menten met een hoog gehalte aan inge-
mengde chloriden corroderen vrolijk verder 
en de onbehandelde zijn nog steeds in goe-
de staat. Het onderzoek maakt deel uit van 
een opdracht aan ABT en DHV om te kijken 
hoe het gebouw veranderd dient te worden 
om te voldoen aan de nieuwe eisen.  

dhV inspecteert 
20 kilometer 
zeemuur in Guyana

VABor studieprijs 
betononderhoud 
en Reparatie 
De VABOR heeft in april 2008 een studie-
prijs van € 1000 ingesteld voor het beste 
afstudeerverslag op het gebied van beton-
onderhoud en reparatie van een student 
aan een Nederlandse of Vlaamse (Techni-
sche) Universiteit of Hogeschool. De prijs 
zal worden toegekend aan de student die 
op de meest overtuigende wijze bijdraagt 
aan innovatie en/of kennisverdieping van 
het vak betononderhoud en reparatie.

Thema’s kunnen zijn: methoden en repa-
ratiematerialen, onderhoudssystematiek, 
kathodische bescherming, coatings en be-
schermingsmiddelen, schoon beton, duur-
zaamheid en levensduur, self healing, con-
structief versterken, injectie(materialen), 
brandwerende bekleding en andere speci-
ale mortels. 

De verslagen worden beoordeeld op origina-
liteit, (praktische) uitwerking en diepgang. 
Op dit moment beraadt de jury zich over de 
toekenning. De uitreiking vindt plaats tij-
dens Betondag, op 20 november 2008.  

Keramische tegels en natuursteen worden 
vaak als vloerafwerking gebruikt in open-
bare voorzieningen. Een veel voorkomend 
probleem is dat delen van het oppervlak 
geen hechting hebben met de ondergrond, 
en ‘hol klinken’. Op den duur zal schade aan 
de vloer ontstaan in de vorm van afbrokke-
lende voegen, tegelbreuken en tegels die 
volledig van de ondergrond los komen. 

Vervanging van deze tegels en voegen is 
noodzakelijk. Grouttech biedt een alternatie-
ve reparatiemethode: Grouttech 4170 is een 
zeer laag viskeuze 2-componenten epoxy 
met uitermate goede kruipeigenschappen, 
die via injectie de tegels verbindt met de 
ondergrond. Het product is ook geschikt om 
tegels op vochtige en/of met olie verontrei-
nigde ondergronden te verlijmen.  

injectie losliggende tegels

Op 25 september jl. werd DRT Vloeren uit-
geroepen tot Beste Leerbedrijf Savantis 
2008. Het 25 jaar oude familiebedrijf is 
gespecialiseerd kunststofvloeren voor de 
retail, utiliteit-, particuliere en industriële 
markt. In samenwerking met onder andere 
bij de VABOR aangesloten adviesbureaus 
worden vaak complexe vloerrenovaties 
uitgevoerd, waarbij zekere en innovatieve 
oplossingen worden ingezet.

drt Vloeren 
Beste Leerbedrijf Savantis 2008

Komt 
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in KORt BesteK

Nieuwe 
europese norm 
betonreparatie
Van af 1 januari 2009 zal de nieuwe 
Europese norm EN 1504, producten 
en systemen voor bescherming en 
herstel van betonconstructies, in 
werking treden. Omdat expliciet 
aandacht wordt besteed aan het 
vaststellen van de schadeoorzaak 
voordat een reparatiemethodiek 
wordt toegepast, wordt verwacht 
dat EN 1504 grote invloed zal heb-
ben op de kwaliteit van betonrepa-
raties. Deze norm sluit aan bij het 
streven van VABOR om betrokken 
partijen met de kennis uit te rus-
ten om de juiste diagnose te kun-
nen stellen.  

ABT onderzoekt 
gevelbescherming 
European Patent 
Office 

06
11 december 2008: 
VABor lezing 
‘Duurzaamheid van constructief beton 
met betrekking tot chloride-geïnitieerde 
wapeningscorrosie – een CUR Leidraad 
voor het formuleren van prestatie-eisen.’

Handvatten voor het ontwerpen 
van kunstwerken die buiten 
de normsystematiek vallen. 

Rob Polder, TNO Bouw en Ondergrond
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Sika Nederland B.V., 
  Zonnebaan 56, UTRECHT

AgendAVABORrelpraat



Evert van Harn is specialist vastgoed 
bij Vitens. Begin dit jaar werd hij door 
zijn collega Berend van Rijn, project-
leider Bouwkunde bij hetzelfde be-
drijf, gevraagd een bijzonder project 

te begeleiden. In de kelder van het regiokantoor aan de Re-
actorweg in Utrecht kwam al geruime tijd vocht aan de op-
pervlakte, op sommige plekken ontstonden zelfs plassen 
water. Het probleem was ontstaan nadat het gebouw in 2003 
volledig was gestript, anderhalve verdieping verhoogd en in 

een nieuwe jas gestoken. Aanvankelijk le-
ken de problemen niet verontrustend: her en 
der ontstonden vochtplekken op een aantal 
plaatsen waar scheuren in het beton zaten. 
Deze scheuren werden met hars geïnjec-
teerd, met als gevolg dat het probleem er-
gens anders weer opdook. Aan één kant van 
de kelder kwamen uiteindelijk flinke plassen 
te staan. Op zijn zachtst gezegd onpraktisch 
op de plek waar behalve de goederenaanvoer 

en –opslag ook de papieren archieven van het bedrijf zijn ge-
huisvest. Het was Van Harn duidelijk dat ‘pappen en nathou-
den’ in dit geval geen soelaas bood. Er moest een oplossing 
komen die het vocht volledig buiten zou houden. 

VertrouWen
Maar hoe pak je zoiets aan in een kelder waarin de vloer-

met een vijf millimeter dikke driecomponenten troffelvloer 
met een antislip afwerklaag. Volgens René Mijling van DRT 
Vloeren was de voornaamste zorg daarbij dat de coating 
op sommige plekken niet zou hechten: ‘De grote scheuren 
worden afgedicht met de harsinjecties, de coating is no-
dig voor de haarscheurtjes die daar dwars opstaan. Omdat 
het een flinterdunne laag is, wordt de hechtsterkte bepaald 
door de toestand van het beton: als het beton doordrenkt 
is, spoelt de coating weg voordat hij kan hechten. Om die 
reden hebben we met het natste deel van de kelder tot het 
laatst gewacht. Daar is de vloer wel gecoat, maar wachten 
we een paar flinke regenbuien af voordat we de toplaag 
aanbrengen.’
 
KosteneFFeCtieF
Volgens Van Harn zit de kracht van deze vloeroplossing in 
de kosteneffectiviteit: ‘Symptoombestrijding lijkt de goed-
koopste oplossing, maar is in feite dweilen met de kraan 
open. En als voormalig beheerder van een gebouw, weet ik 
dat dit op den duur het laatste is dat je wilt: door een scheur 
te repareren duikt het probleem telkens elders op. Met deze 
oplossing is dat onmogelijk geworden: de coating en to-
plaag scheuren alleen daar waar het beton scheurt. Door 
de scheur te injecteren - eventueel te verdeuvelen - en de 
coating en toplaag te herstellen, is het probleem met een 
lokale aanpak opgelost. We hebben de risico’s benoemd 
en gewogen, en daarmee zijn ze beheersbaar geworden. in
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“We hebben de 
risico’s benoemd en 
gewogen, en daar-

mee zijn ze beheers-
baar geworden.”

dikte (een derde is als atoomkelder gebouwd) en –kwaliteit 
enorm varieert? Met de beproefde combinatie ABT en DRT 
Vloeren was Van Harn al bekend. Wat gaf de doorslag bij 
het kiezen voor hun oplossing? ‘Wat we vertrouwenwek-
kend vonden is dat ze het belangrijkste risico van hun op-
lossing benoemden: namelijk dat de nieuwe coating en 
toplaag zullen knappen als een nieuwe scheur in het be-
ton ontstaat. Die eerlijkheid gaf ons juist het vertrouwen 
dat ze geloven in hun oplossing. Wat we verder belangrijk 
vonden was dat we geen hoogte zouden verliezen, zodat 
alle functies gehandhaafd kunnen blijven; dat de toplaag 
veel duurzamer en slijtvaster zou zijn dan het beton; en het 
belangrijkste: dat de afdichtingslaag een hechtsterkte van 
minimaal één newton zou hebben, waardoor een waterdruk 
van maximaal 0,1 newton geen enkele rol meer speelt.’ Ook 
bij Van Rijn sprak dit laatste tot de verbeelding: ‘Ik kon als 
het ware voor me zien hoe die coating de hele vloer tot in de 
kleinste haarscheurtjes dicht zou laten vloeien. Dat gaf me 
wel vertrouwen in deze aanpak.’

heChtsterKte
ABT bracht met behulp van een infrarood-camera de water-
stromen in en door de vloer in kaart. Vervolgens werden alle 
scheuren in de vloer, en een enkele in de wand, ingeslepen 
en geïnjecteerd met IPANOL IH, een speciaal onderwater-
injectiehars. Daarna werd de hele vloer in een tweelaags 
waterdichte coating van 1,2 millimeter gezet en afgewerkt 

We zijn ervan overtuigd dat dit zowel functioneel als van-
uit vastgoedperspectief de meest duurzame oplossing is.’ 
Volgens Mijling zijn de risico’s inderdaad te overzien: ‘Con-
ventionele oplossingen worden onder of bovenop de oude 
vloer aangebracht. Dat is in elk geval niet goedkoper. Het 
gedurfde zat hem in het feit dat nooit eerder een natte vloer 
op deze manier waterdicht gemaakt is. Hoewel epoxyhar-
sen die onder water te verwerken zijn al sinds 1978 bestaan, 
is het de eerste keer dat deze techniek voor de afdichting 
van kwalitatief zo verschillende vloeren is gebruikt.’ 
 
droGe Voeten
Ten tijde van het interview zijn inmiddels enkele stevige na-
jaarsbuien gevallen. Tijdens een rondleiding door de nog 
lege kelders glimt de nieuwe vloer ons tegemoet. Aangeko-
men op de plek waar voorheen flinke plassen water stonden 
na een zware regenbui, stellen Van Harn, Van Rijn en Mijling 
goedkeurend vast dat de harsinjecties en de coating hun 
werk hebben gedaan: de laatste twee meter vloer waarop 
over de volle breedte van het gebouw nog geen toplaag is 
aangebracht, is kurkdroog gebleven. De heren zijn over-
tuigd dat ze met deze gedurfde vloeroplossing droge voe-
ten zullen houden en besluiten ter 
plekke dat het laatste stukje vloer 
kan worden afgewerkt. De kelder is 
medio november weer in gebruik 
genomen.   

geduRfde VlOeROplOssing 
VeRlOst KeldeR KAntOORgeBOuw 
VAn OptReKKend VOcht

droge voeten 
onder nAP

pROject: Keldervloer regio-
kantoor Vitens
OmschRijVing: Innovatieve en 
rigoureuze oplossing voor 
vochtproblemen keldervloer
methOde: Injecteren scheuren, 
aanbrengen tweelaags 
waterdichte coating, 
afwerking met dunne drie-
componenten troffelvloer 
met antislip afwerklaag 
peRiOde: mei - oktober 2008

Tweelaags waterdichte coating Driecomponenten troffelvloer

In
te

rv
ie

w
 o

pd
ra

ch
tn

em
er

b
et

o
n

d
er

h
o

u
d

het utrechtse Vitens-regiokantoor werd 
vijf jaar geleden gestript en opnieuw 
aangekleed. na enige tijd ontstonden 
in de kelder vochtplekken en plassen. 
Op advies van ABt kwam dRt Vloeren 
met een onconventionele oplossing.
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Evert van Harn (links) en René Mijling (foto’s: Kees Bennema).
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AdViesBuReAu 
iR. j.g. hAgemAn B.V. 

Onafhankelijk adviesbureau 
voor de bouwsector, dat 
adviesdiensten levert aan 
de aannemerij, industrieën, 
woningcorporaties, overheid en 
onderzoeksinstituten.
Naast advisering op het gebied 
van ontwerp en toetsing van 
bouwkundige en civiele draag-
constructies, is Adviesbureau 
Hageman thuis in onderzoek 
en beoordeling van schade 
en geschillen. De aard van de 
schadegevallen varieert van 
duurzaamheidproblemen tot de 
gevolgen van storm en brand.

Gerard Van Drie
T 070 399 03 03
vandrie@adviesbureau-hageman.nl

KemA nedeRlAnd B.V

Onafhankelijk bureau dat 
beheerders van bouwwerken 
adviseert over beheer- en 
onderhoudsstrategieën, tech-
nische inspecties uitvoert (o.a. 
conditie-monitoring en schade-
onderzoek), onderhoudsplannen 
opstelt, en projectmanagement 
en kwaliteitscontrole op de 
uitvoering van projecten doet.
KEMA is toegerust om zijn 
klanten binnen het hele spec-
trum van (materiaalkundig) 
onderzoek, strategie, techni-
sche inspectie, en schade- en 
onderhoudsadvies te bedienen.

Inigo Peeze Brinkhorst 
T 026 356 61 09 
Inigo.PeezeBinkhorst@kema.com

mOVARes nedeRlAnd B.V.

Advies- en ingenieursbureau 
dat opdrachtgevers ondersteunt 
met advies, innovatieve ontwer-
pen en realisatie van projecten 
op het gebied van mobiliteit, 
infrastructuur, ruimtelijke 
inrichting en vervoerssystemen.
De afdeling Onderhoudsmanage-
ment van Movares voert multi-
disciplinaire inspecties uit op 
beton en metselwerk, stalen 
constructies, en elektrotech-
nische en werktuigbouwkundige 
installaties. Deze expertise-
bundeling resulteert in onder-
houdsadviezen die de opdracht-
gever een optimaal resultaat 
garanderen.

Wiljan de Moor
T 030 265 43 27 
wiljan.de.moor@movares.nl

intROn B.V.

Onafhankelijke dienstver-
lener op het gebied van het 
vaststellen, verbeteren en 
voorspellen van de kwaliteit 
van bouwproducten.
INTRON meet, inspecteert, 
adviseert, ontwikkelt, certifi-
ceert en attesteert betoncon-
structies en betonelementen. 
Door middel van hoogwaar-
dige kennis, moderne appara-
tuur en een eigen labora-
torium, zorgen wij voor een 
optimale dienstverlening aan 
onze klanten.
INTRON: thé smart solution 
for building materials.

Martin De Jonker
T 0345 585 170
MJo@intron.nl

neBest KOning & 
BienfAit B.V. 

Onderdeel van de Nebest 
Adviesgroep, een onafhankelijk 
ingenieursbureau dat is gespe-
cialiseerd in projectmanage-
ment, beheer en onderhoud op 
het gebied van bouwkundige, 
civiele, werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische projecten. 
Nebest Koning & Bienfait is het 
adviesbureau en materiaalkun-
dig laboratorium voor de bouw 
en industrie, voor beton en 
andere materialen, maar is ook 
thuis in keuringen en metingen 
op de bouwplaats.

Jan Willem Van Brenk 
T 020 556 36 78
janwillem.vanbrenk@nebest.com

technOcOnsult

Onafhankelijk ingenieursbureau, 
gespecialiseerd in:
 Onderzoek en advies van  

 bouwtechnische en bouw-
 fysische aspecten;
 Inventarisaties en conditie-

 beoordelingen voor onder   
 andere meerjarenplanningen;
 Uitwerken bestekken (volgens 

 RAW en STABU systematiek);
 Begeleiding en directievoering;
 Bouwcommunicatie (cursus

 sen en artikelen in vakbladen)
Tevens zijn wij actief in diverse 
commissies waaronder de 
NEN-normcommissie voor (dek)
vloeren.

Corné Van Der Steen  
T 0413 293 737
Technoconsult@biscon.nl

witteVeen+BOs 

Levert advies- en ingenieurs-
diensten voor projecten in de 
sectoren water, infrastructuur, 
ruimte & milieu en bouw. Advi-
seert over de instandhouding 
van infrastructuur door middel 
van onderzoek, onderhoud en 
herstel van schade en ontwik-
keling van onderhoudscon-
cepten, beheerplannen en 
beleidsadviezen. Van studies 
naar functionele aanpassingen 
en onderhoud van infrastruc-
tuur kunnen o.a. economische 
afwegingen, levensduurbere-
keningen, risico-analyses en 
RAMS-analyses deel uitmaken.

Gerard Schouten
T 0570 697 911
G.Schouten@witbo.nl

dhV

Toonaangevend internationaal 
advies- en ingenieursbureau. 
Onze dienstverlening richt zich 
op de totale projectcyclus en 
omvat management consul-
tancy, adviesdiensten, ontwerp 
en engineering, project-, con-
tract- en assetmanagement. 
Advisering en begeleiding op 
het gebied van betononder-
houd en –reparatie is voor ons 
core business vanuit expertise 
verkregen op wereldniveau. 

Jan Pieter Boersma
T 033 468 20 00 
janpieter.boersma@dhv.nl

De Vereniging Adviseurs Betononderhoud en –Reparatie - 
kortweg VABOR werkt sinds 1992 aan de professionalise-
ring van het vakgebied van betononderhoud en –reparatie. 
VABOR wil een kwaliteitskeurmerk zijn voor de branche 
door de kwaliteit van adviezen voor betononderhoud en 
–reparatie te verbeteren en de herkenbaarheid van goede 
adviseurs voor opdrachtgevers, aannemers en toeleveran-
ciers te vergroten.

De kerngroep van VABOR bestaat uit toonaangevende on-
afhankelijke adviesbureau’s op het gebied van betononder-
houd en –reparatie. Hun streven naar kwaliteitsverbetering 
is gericht op belangstellende leden, die komen uit alle 
segmenten van de bouw: opdrachtgevers, eigenaars en be-
heerders van onroerend goed, aannemers en leveranciers 
van hersteltechnieken en -materialen.

Om deze partijen van éénduidige en hoogwaardige advie-
zen te kunnen voorzien, participeert VABOR in de totstand-
koming van standaarden zoals vastgelegd in CUR-rappor-
tages en -aanbevelingen. Zo zijn (mede) door VABOR-leden 

de volgende documenten tot stand gekomen: 
 CUR-Aanbeveling 53, 54, 55 en 56, mortels voor betonreparatie 
 CUR-Aanbeveling 72 “Inspectie en onderzoek betonconstructies” 
 CUR-rapport 2000-1 “Betonschade Kwaaitaal en Manta 

 vloerelementen in de woningbouw 
 CUR-aanbeveling 91 “Versterken van gewapend-betonconstruc-

 ties met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening”     
 BRL 1151, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO proces 

 certificaat voor Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen” 
 BRL 3201/02, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

 procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties 
 Uitbreiding en aanpassing STABU-systematiek Hoofdstuk 21.21  

 betonreparatie 
 Uitbreiding RAW-systematiek met het onderdeel Betonreparaties; 

 hoofdstuk 42 Betonwerk 
 WF 98-01 “Deskundigheidseisen Inspecteur Bodembeschermende

  Voorzieningen” 

Voorts vindt kennisoverdracht plaats via studiebijeenkomsten en 
seminars en wordt drie keer per jaar een gratis magazine voor de 
doelgroep uitgegeven.

ABt

Wat de wens van de opdracht-
gever ook is, de ingenieurs
en adviseurs van ABT 
zorgen voor de technische 
uitwerking. Al meer dan 
50 jaar. Geïntegreerde 
oplossingen, maakbaar 
en vooral haalbaar – die 
grensverleggend zijn waar 
nodig, maar altijd solide. 
Voor onze opdrachtgever 
en voor een betere wereld. 
ABT bouwt aan ambities. 

Gerard Hol   
T 026 368 31 11  
g.hol@abt.eu

tnO BOuw en 
OndeRgROnd

Werkt aan innovaties bij over-
heid en bedrijfsleven door het 
ontwikkelen en toepassen van 
kennis in de vorm van strate-
gisch en toegepast onderzoek, 
advies en productinnovatie.
De Business Unit Constructies 
en Veiligheid is gericht op het 
vernieuwen en toepassen van 
methoden voor beoordeling, 
duurzaam beheer, veiligheid 
en levensduurverlenging van 
(beton)constructies.

Rob Polder
T 015 276 32 22
r.polder@tno.nl

BelAngstellende leden

 Rijksgebouwendienst
 Waterschap Hollandse Delta
 Provincie Gelderland, 

 Dienst WVV afdeling beheer 
 & Onderhoud Wegen
 VBR
 BAM Betontechnieken
 Batec B.V. betonreparatie
 BETONmonteur
 BIM Renovatie- en 

 Aannemersbedrijf B.V.
 Chemie Bouw Visser DRT
 DRT Vloeren
 Hemubo Betontechniek B.V
 Injection Nederland B.V.
 Grout Techniek B.V.
 Keim Nederland B.V.
 MC- Bouwchemie
 Remmers Bouwchemie B.V.
 Sika Nederland B.V.
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VABOR stelt zich voor

Onze dOelstellingen:

Onze pARtneRs:
Word  Lid! 



sPAtten VAn Beton

Vooral bij hoge sterkte beton leidt spatten tot ernstige scha-
de tijdens brand. Naar aanleiding van branden in de Mont 
Blanc-tunnel en de Kanaaltunnel is er veel aandacht voor 
brandschade aan tunnelconstructies. Dit soort schade kan 
zeker bij een slappe bodem, zoals in Nederland, grote gevol-
gen hebben. De zware brandwerendheids- of brandschade-
preventie-eisen voor tunnels zijn dan ook noodzakelijk.

Dr. ir. A.H.J.M. Vervuurt van TNO ging op 12-6-2008 in op een 
onderzoek naar het spatten van beton. Dit onderzoek be-
staat uit brandproeven op verschillende betonelementen en 
scanneronderzoek naar vochtbewegingen in beton. Vocht in 
de betonstructuur blijkt namelijk bepalend voor het risico op 
spatten. Vocht in afgesloten poriën leidt bij hoge temperatu-
ren tot hoge spanningen. Afgesloten poriën zijn te vergelijken 
met een snelkookpan zonder ventiel, waarin de druk zodanig 
oploopt dat deze ontploft. Bij open poriën en bij gekoppelde 
poriën is de optredende spanningsverhoging afhankelijk van 
de structuur. De poriestructuur en de vochtverdeling in het 
beton spelen daardoor een belangrijke rol in het spatgedrag.

De brandproeven zijn uitgevoerd op proefstukken met ver-
schillende grootte, druksterkten, met en zonder kunststof-
vezels en met en zonder voorspanning. Op basis van deze 
proeven is inzicht verkregen in de oorzaken van het spatten. 
Op spatten blijken veel factoren van invloed te zijn. De gevari-
eerde eigenschappen geven daarbij de richting van beïnvloe-
ding aan. Er is echter meer onderzoek nodig om de diverse 
invloedsfactoren die bij spatten een rol spelen, afzonderlijk 
te kunnen beoordelen. 

Door de zware eisen die bij tunnelbranden worden gesteld aan 
de betonconstructie, is er veel aandacht voor het ontstaan 
en voorkomen van brandschade aan het beton. Onderzoek 
dat hiervoor wordt uitgevoerd levert behalve specifieke ken-
nis op het gebied van brandschade ook kennis op in andere 
gebieden, zoals betontechnologische inzichten ten aanzien 
van poriestructuren en vocht, alternatieve toeslagmaterialen 
en kunststofvezels en kennis van spuittechnieken. De verkre-
gen inzichten worden in de praktijk door VABOR-leden toege-
past in reparatieadviezen voor brandschade aan beton.

AAntAstinGmeChAnismen door BrAnd

Wat weten we van de aantastingsmechanismen door 
brand? Welke aantasting ontstaat er? Welke natuurkundige 
en chemische principes treden er in het beton op? Welke 
eigenschappen van het beton spelen daarbij een rol? Deze 
vragen vormden het onderwerp van een Vabor-bijeenkomst 
op 13-12-2007, waarbij door Gerard van Drie ingegaan werd 
op de aantastingen die bij brand optreden in beton.

Tijdens een brand treedt als gevolg van de hoge tempera-
turen chemische desintegratie op van de cementsteen en 
daarmee van de betonstructuur. Door de slechte thermische 
geleiding van beton ontstaat deze ontleding alleen in een 
dunne oppervlaktelaag. De mate en ernst van de schade 
door desintegratie is daardoor veelal gering. Door de isole-
rende werking van het beton wordt ook de stalen wapening 
lange tijd tegen de hitte beschermd. Zolang geen spatten 
optreed. Het spatten van beton is de meest voorkomende en 
over het algemeen ook de ernstigste wijze van aantasting. 
Bij spatten raken grotere of kleinere delen van het beton los. 
De losse delen kunnen daarbij langzaam loskomen en naar 
beneden vallen, maar dit kan ook met grote snelheid ge-
beuren, zoals de term spatten al aangeeft. Als grote of vele 
kleinere delen in kort tijdsbestek van een betonconstructie 
afspatten, kan dit een betonconstructie ernstig verzwakken 
of zelfs doen bezwijken.

BrAndWerend Beton

Op 12-6-2008 werd tijdens een bezoek aan de landtunnel 
A2 bij Utrecht door ing. B.P. van den Bossche van Besix ge-
sproken over de wijze waarop voor de betonconstructie van 
deze tunnel de benodigde brandwerendheid is bereikt. In 
dit project is geen brandwerende bekleding tegen de bin-
nenzijde van de betonnen tunnelconstructie toegepast. 

Een voldoende bestendigheid van de constructie tijdens 
brand is bereikt door de betonsamenstelling aan te pas-
sen en de dikte van de betonconstructie te vergroten. Twee 
aanpassingen van de betonsamenstelling zijn: kalksteen 
als toeslag in plaats van grind en de toevoeging van kunst-
stofvezels (Polypropyleen) aan het beton. Beide aanpassin-
gen hebben tot doel het spatten van het beton tijdens de 
brand te verminderen. De gunstige werking van kalksteen 
berust voornamelijk op de lagere thermische uitzettings-
coëfficient ten opzichte van grind. De werking van de PP-
vezels wordt veelal toegeschreven aan het ontstaan van 
poriën in het beton na het smelten van de vezels, maar ook 
de invloed van de vezels op de microscheurvorming wordt 
genoemd. Met brandproeven, zoals ook uitgevoerd voor de 
Hubertustunnel, is aangetoond dat ook zonder bekleding 
de benodigde brandwerendheid kan worden bereikt.  

BrAndWerende tunneLBeKLedinG

Op 20-9-2007 verzorgde ir. G.J. Klok van Vogel een lezing 
over de brandwerende bekleding in de Hubertustunnel in 
Den Haag. Gezien het grote oppervlak van de te bekleden 
betonnen tunnelwand, is hiervoor een spuitrobot ingezet. 
Daarbij is gebruik gemaakt van aanwezige kennis over spuit-
beton, dat veelvuldig wordt toegepast als reparatietechniek 
voor beschadigde betonconstructies. 

Om de doelmatigheid van de aangebrachte brandwerende 
bekleding aan te tonen, zijn bij Efectis in Rijswijk brandproe-
ven uitgevoerd, conform de RWS-TNO brandwerendheids-
testprocedure voor tunnels. Daarbij werd de beklede zijde 
van de betonnen tunnelelementen aan brand blootgesteld. 
Aangetoond werd dat er ook na twee uur blootstelling aan 
temperaturen tot 1350°C geen schade aan het betonele-
ment ontstaat. 

Foto: een tunnelbuis van de Hubertustunnel in aanleg en 
vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe verbindings-
weg tussen de snelweg A4 en Den Haag (foto: © HH).

Foto boven: de Kanaaltunnel na een felle brand in 1996.
Foto boven rechts: renovatie van de Mont Blanc tunnel 
na de brand in 1999 (foto’s: © HH). achtergrond Foto: de A2 bij Utrecht wordt hier ter hoogte 

van de nieuwe wijk Leidsche Rijn verbreed, 
verplaatst en in een landtunnel gelegd 
(foto: © HH).

uit de brand
VABOR-leden beschikken, om goede adviezen over betononderhoud 
en –reparatie te kunnen geven, over kennis van betontechnologie, 
aantastingprocessen, reparatiemethodieken en preventietechnieken. 
uit recente inleidingen en discussies met brand als onderwerp, is gebleken 
dat brand te maken heeft met al deze kennisgebieden. een bloemlezing. 
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12 meer Weten?

Gerard van Drie 
Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. 
T 070 399 03 03
E vandrie@adviesbureau-hageman.nl
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VABOR-leden pAssen nieuwe Kennis OVeR BRAndschAde 
AAn BetOn tOe in RepARAtie- en pReVentie-AdViezen
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maandag: 
Op maandagochtend bijkomen van het weekend is er niet bij. Als gedetacheerd adviseur 
beheer kunstwerken bij Rijkswaterstaat directie utrecht heb ik ’s morgens op kantoor 
direct een belangrijk overleg met mijn projectleiders en een aantal medewerkers. 
Onderwerp is de omvang van het onderhoud aan de betonnen kunstwerken binnen het 
project zOn (zichtbaar, slim, meetbaar en Onderhoud). het overleg ontwikkelt zich 
gaandeweg tot een diepgaand inhoudelijk gesprek, waarbij de nodige belangrijke beslis-
singen worden genomen. door het wegvallen van een afspraak neem ik de gelegenheid 
om ’s middags even langs te gaan bij de auditeur die een inspectiecontract namens 
Rws komt auditeren. we nemen de scope door van de audit, omdat daar bij mij nog 
vraagtekens over bestonden.

dinsdag: 
’s morgen om 8.15 sta ik ‘gezellig’ in de file op de A2 bij den Bosch. ik moet om 9 uur op 
onze vestiging in eindhoven zijn, voor het bijwonen van genoemde Rws-audit. gelukkig 
ben ik op tijd. de audit verloopt vlotter dan gedacht; om 10 uur sta ik alweer buiten. na 
een laatste blik op het tegenover gelegen evoluon (dat gebouw heeft na al die jaren nog 
steeds een moderne, hedendaagse en vooral technische uitstraling) keer ik huiswaarts.
Aan de thuis-pc ben ik de hele middag zoet met het doornemen, analyseren en becom-
mentariëren van stukken van Rws. ik verstuur nog wat e-mails en houd het om vier uur 
voor gezien. ‘s Avonds lees ik nog een artikel in Betoniek door over chloridengehaltes in 
beton. lekker droge kost waarbij ik vlot in slaap val.

Woensdag: 
de hele dag op bezoek bij mijn collega’s in onze vestiging op maastricht-Airport. het 
heeft wel wat zo’n kantoor, waarbij de Boeing’s letterlijk voor de deur staan geparkeerd. 
diverse projecten worden besproken, maar het accent ligt op de aanstaande inventarisa-
tie en inspectie van betonnen kunstwerken op het chemische industrieterrein chemelot 
in geleen. dhV is daar asset manager voor het gedeelte van het terrein dat niet behoort 
bij de fabrieken en installaties. Als technicus ben ik altijd weer onder de indruk van de 
omvang en intensiteit van alle machinerieën. na afloop ga ik nog even langs mijn oude 
stamkroeg in Bunde, om na filetijd weer naar huis, richting houten te rijden.

donderdag:
Vandaag wordt een drukke dag. Bij dhV in Amersfoort is de eindevaluatie gepland van 
het genoemde Rws inspectiecontract. Behalve organisator en facilitator ben ik kwali-
teitsdeskundige op dit project en moet ik ’s morgens al vroeg aan de slag om een aantal 
kwaliteitsissues met Rws af te ronden. de eindevaluatie verloopt in een positieve sfeer, 
maar is wel intensief. Kernpunt is dat de door Rws geïntroduceerde nieuwe inspectie-
methodiek voor betonnen kunstwerken als positief wordt ervaren, maar administratief 
nogal bewerkelijk is. dit heeft consequenties voor de doorlooptijden van projecten.

Vrijdag: 
deze vrijdag is een dag van betrekkelijke rust. ik blijf vandaag thuis werken. 
Alle urenadministraties, e-mails en wat er deze week verder bij in is geschoten, 
probeer ik af te handelen. Op naar het weekend.

‘Daar ben ik het niet mee eens. Kwaliteit 
is niets anders dan afspreken wat je gaat 
doen, en vervolgens doen wat je hebt af-
gesproken. Door de kwaliteit goed te om-
schrijven en te borgen in een procescertifi-
caat, weet de opdrachtgever precies welke 
kwaliteit hij mag verwachten, en of dit past 
bij de eisen die hij aan het werk stelt. Op-
drachtgevers geven niet graag geld uit aan 
onderhoud of reparatie. Als het dan toch 
moet gebeuren wil men graag zeker weten 
dat het werk duurzaam wordt uitgevoerd.

‘Wij hebben veel ervaring’ zegt weinig als 
dat niet nader is omschreven. Steeds min-
der opdrachtgevers hebben vakinhoude-
lijke kennis, daarom is het belangrijk dat in 
de BRL het prestatieniveau van het eind-
product is omschreven. Van de circa 80 be-
drijven die zich exclusief met betonrepara-
tie bezighouden, heeft de helft één of meer 
procescertificaten. VBR bedrijven doen het 
beter: zij hebben gemiddeld minimaal twee 
procescertificaten’

Bart van der Woerd, 
voorzitter VBR en 
directeur BAM Betontechnieken

“een BrL met deel-
certificaten geeft 

minder papierwerk”

op de man af
‘Als Movares bestekken schrijft adviseren 
wij de opdrachtgever altijd om in zee te 
gaan met een gecertificeerd betonrepara-
tiebedrijf. Dat betekent niet altijd automa-
tisch 100 procent garantie op goed werk, 
maar zo’n certificering zie ik toch wel als 
een stok achter de deur. Die bedrijven in-
vesteren in kwaliteit door zich te laten cer-
tificeren en zullen dit certificaat niet zo 
maar op het spel zetten. Omgekeerd zijn er 
natuurlijk ook niet-gecertificeerde bedrij-
ven die goed werk kunnen leveren. Maar die 
vallen wat mij betreft toch buiten de boot, 
omdat ik dat een vorm van concurrentiever-
valsing vind. Bedrijven die zich laten certifi-
ceren maken kosten doordat ze aan allerlei 
verplichtingen moeten voldoen. Bedrijven 
die dat niet doen kunnen dus goedkoper 
werken. Ik vind: als je als betonreparatie-
bedrijf staat voor de kwaliteit die je levert, 
moet je je ook willen laten certificeren. Een 
certificaat biedt duidelijkheid, zowel voor 
de opdrachtgever als de opdrachtnemer.’

Wiljan de Moor, 
betontechnoloog / betononderhouds-
kundige Movares

‘Het zou heel vreemd zijn als ik het als lid 
van de werkgroep die de aankomende her-
ziening van de BRL 3201 tot stand heeft 
gebracht, met deze stelling eens zou zijn. 
Let wel: de VBR was bij zijn oprichting de 
eerste brancheorganisaties die met een 
KOMO procescertificaat aan de slag ging. 
Wij zijn dus al 25 jaar met kwaliteit bezig. 
Betonreparatie is specialistisch werk, maar 
wel mensenwerk, dus kun je beter goede 
afspraken maken, zodat alle partijen weten 
waar ze aan toe zijn.

De belangrijkste verandering van de herzie-
ning - naast aanpassing aan regelgeving 
- is dat het kader, de BRL, gescheiden is 
van de uitvoeringsregelingen. Deze URL  ‘s 
vormen een modulair systeem van gecerti-
ficeerde technieken. Nu zijn dat Handmatig 
repareren, Spuitbeton en Injecteren. In de 
toekomst worden daar mogelijk proces-
sen als Externe wapening en Slijtlagen en 
Kunststofsystemen aan toegevoegd. Dit 
systeem met deelcertificaten is voor alle 
partijen overzichtelijker en geeft minder 
papierwerk.’

Chris Uittenbogaard, 
bestuurslid VBR en 
directeur Hemubo Betontechniek

“niet certificeren is 
concurrentievervalsing”

stelling

“steeds minder 
opdrachtgevers hebben 
vakinhoudelijke kennis”

de werkweek van …
hij werkt voor een ingenieursbureau en heeft verstand van 
beton. hij is ingenieur en adviseur. maar wat doet hij nou de 
hele dag? BetOndeRhOud biedt u een kijkje in het dagboek 
van VABOR-adviseur jan-pieter Boersma, specialist 
instandhouding Kunstwerken bij dhV. 
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15Voor deze rubriek bellen we met drie betonbranchegenoten en confronteren ze met een 
stellige uitspraak waarover ze zeker een mening hebben:  
‘het BRl 3201 KOmO procescertificaat “toepassen van specialistische instandhoudings-
technieken voor betonconstructies” heeft binnen het kwaliteitsdenken in de bouw tegen-
woordig nauwelijks nog meerwaarde en is daarmee praktisch overbodig geworden.’ 
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Afsluitdijk Wieringen-Friesland ten oosten van Wieringen in 1929. Bouw spuisluizen bij Den Oever, december 1929.

Schutsluis met 3 x 5 spuisluizen te Den Oever, juni 1931. Bouw uitwateringssluizen bij Den Oever, december 1929.

De bouw van de uitwatersluizen Kornwerderzand. Kornwerderzand spuissluizen in werking.

De afsluiting van de Waddenzee en het IJsselmeer op 27 mei 1932. Het laatste bootje door het sluitgat in ‘De Vlieter’, 27 mei 1932.

De autobus over de snelweg.

teR Afsluiting:
De Afsluitdijk bestaat 75 jaar! Een impressie van de bouw van een dijk van een dijk. 
Met speciale aandacht voor de imposante kunstwerken.


