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• Diagnoserapport voorafgaand aan lastenboek ! 

 

 

• Beschrijving in lastenboek in functie van diagnoserapport ! 





Cfr WTCB TV 231 : 

 

“ De basisinspectie behelst een visuele controle van de 

constructie en enkele basisproeven die ter plaatse 

uitgevoerd kunnen worden. In de meeste gevallen kan 

men reeds tot conclusies komen na deze inspectie. 

… 

Vermits de visuele inspectie aan de basis ligt van alle 

daarna uit te voeren proeven en metingen, vormt zij de 

belangrijkste fase van het vooronderzoek. De 

correctheid van de uiteindelijke besluitvorming wordt 

immers in grote mate bepaald door de hypothesen die 

na de visuele inspectie geformuleerd worden. “ 
 

 
Basisinspectie = Visuele inspectie 

ERVARING !!! 



Betondiagnose  
 Minimaal visuele inspectie ! 
+ Uitzicht oppervlak 
+ Verkleuringen (roest, vocht, …) 
+ Scheuren (verloop scheurenpatroon) 
+ Afschilfering (cementhuid) 
+ Afbrokkeling en loskomen 
+ Blootliggende wapening 
+ Grindnesten en Luchtbellen 
+ Vroeger uitgevoerde herstellingen 

Visuele inspectie = ERVARING !!! 



Betondiagnose  
 Aanvullende onderzoeken 
 
+ Volgt uit visuele inspectie 
 
+ Kostprijs : € 3 000,- à 40 000,- 
    (gemiddeld € 5 000,- à 10 000,-) 
 
 

Blijven opvolgen tijdens de herstellingswerken !!! 









Res SUNRISE  

Na de renovatie 

Voor de renovatie 



Res WEST-END 

Betonherstel met coating ? / Schilderen met voorbereiding/aanpassing ondergrond ? 









•Waarom beschermen? 
•  Een groot deel van de schade aan beton is het gevolg 

van het indringen van schadelijke materialen in het 
beton, waaronder vloeistoffen en gassen. 

•  Principe 1 volgens EN 1504-9 gaat over het 
voorkomen van de deze indringing en bevat methoden 
om de doorlaatbaarheid van beton en de porositeit van 
betonnen oppervlakken te verminderen.  De methoden 
besproken in principe 1 van EN 1504-9 zijn de finale 
bescherming van het betonnen oppervlak en worden 
meestal voorafgegaan van een betonreparatie volgens de 
EN  1504. 
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• Oorzaken van betonschade: 

 

• Vries-dooi cycli: 

• Water dat in beton aanwezig is, zal bij vorst uitzetten. Deze uitzetting (9%) veroorzaakt 

• desintegratie, met alle nefaste gevolgen voor de kwaliteit van het beton.  

 

• Chemische aantasting 

• Meerdere chemische elementen kunnen de kwaliteit van het beton aantasten. Sulfaten  

• die in beton penetreren kunnen reageren met aluminaten in cement. Ettringiet, dat 

• schadelijk is en voor de scheurvorming zorgt, wordt hierbij gevormd.  

• Beton is niet bestand tegen zuren. Hier gaat de cementstructuur afgebroken worden 

• waardoor de cohesie van het beton wordt aangetast en met een volledige decompositie 

tot gevolg.  
 

•   
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• Oorzaken van betonschade: 

 

• Chloriden 
• Bij de aanwezigheid van chloriden in beton kan de passiviteit van het wapeningsstaal 

• aangetast worden en dit ongeacht de alkaliteit van het beton. Het risico tot corrosie is 

• recht evenredig met het gehalte aan chloriden in het beton. Om roestvorming te 

• Initiëren dienen water en zuurstof echter wel aanwezig te zijn in de nabijheid van de 

• wapening. De vaak voorkomende "pitting =(putcorrosie)" corrosie is expansief hetgeen 

• Een versnelde veroudering in de hand werkt.  

 

• Alkali-Silica reactie 
• Portland cement bevat meestal een hoeveelheid alkaliën (Na2O “Natriumoxide”, K2O 

• “Kaliumoxide”). Deze alkaliën kunnen bij aanwezigheid van water reageren met de 

• reactieve kiezelzuurmodificaties. Het ontstane reactieproduct trekt water aan en het 

• alkali-silica gel wordt gevormd. Deze gel is uiterst expansief waardoor er lokaal 

• inwendige spanningen ontstaan met scheurvorming tot gevolg, hetgeen uiterst 

• destructief is voor de opbouw van de betonmatrix.  
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• Oorzaken van betonschade: 

 

• Carbonatatie: 
• De meest voorkomende schade bij beton wordt veroorzaakt door carbonatatie. Bij deze 

• reactie zal koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer in het beton indringen en reageren 

• met de calciumhydroxide van het cement. Als resultaat verkrijgt men calciumcarbonaat. 

• Hierdoor verlaagt de alkaliteit van het beton waardoor de beschermende 

• passiveringslaag rondom de wapening wordt aangetast. Bij aanwezigheid van water en 

• zuurstof gaat de wapening corroderen (roesten).  

• Deze expansieve reactie veroorzaakt scheurvorming in het beton, hetgeen op zijn beurt 

• de destructie van de structuur versnelt. 

•  Carbonatatie is uiterst actief bij een relatieve vochtigheid tussen 40 en 75%. 

• Onder 40% is er onvoldoende vocht om corrosie te initiëren. Boven 75% is er 

• doorgaans onvoldoende aanvoer van koolstofdioxide (CO2).  
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Dooi-vries invloed op de structuur van een parking 
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Enkele voorbeelden van betonschade 

Bescherming van beton tegen indringing van vloeistoffen en gassen 

(CO2, H2O, Chloriden,… ) volgens  principe 1 van EN 1504-9) 

 



 

Chemische aantasting, oplossingsreacties door zuren, en zacht water.  Uitwisselingsreacties  

door zouten; expansieve reacties met sulfaten, en de alkali-silicareactie 

(en erop volgende wapeningscorrosie) 
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De schadelijke effecten van vermelde wapeningscorrosie door de indringing 

 van chloriden afkomstig van de dooizouten 
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Betonschade ten gevolge van ASR 
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• Methode 1.1 

• Hydrofobering: 

 
• Behandeling van het betonnen oppervlak, teneinde een waterafstotend oppervlak te bekomen.  

• De poriën en het capillaire netwerk wordt niet opgevuld maar slechts bekleed met een 
waterafstotend materiaal. 
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Bescherming van beton tegen indringing van vloeistoffen en gassen (CO2, H2O, 

Chloriden,… ) volgens  principe 1 van EN 1504-9) 
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 Waterwerende hydrofobering : 
• Waterafstotend oppervlak, open poriën 

• Silanen, siloxanen: gelvorm (snelle 

uitdroging) 

• Vooral voor verticale oppervlakken 

• Doel: 
• Minder wateropslorping 

• Minder chloridendiffusie 

• Betere chemische weerstand 

• Bestrijding ASR 

• Minder vervuiling 

• Beperkte levensduur, geen 

carbonatatieremming 
 

 

 



• Methode 1.2 

• Impregnatie: 

 
• Behandeling van het oppervlak teneinde de porositeit van het 

• oppervlak te verminderen, en het oppervlak te versterken. 
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 Poriënvullende impregnering (gedeeltelijke vulling): 
• Verminderde porositeit – versterkt oppervlak  

• Doel: 
• Beperking capillaire opslorping 

• Sterker oppervlak 

• Carbonatatieremmend 

• Anti-grafitti 

• Bestrijding ASR 



• Methode 1.3 

• Coating: 

 
• Oppervlaktecoatings zijn materialen die bestemd zijn voor de 

• verbetering voor het betonoppervlak, voor het vergroten van de 

• prestatie of bestendigheid tegen bepaalde invloeden van 

• buitenaf. 
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 Bekleding (coatings): 
• Filmvormend, beperkte vulling van poriën, bescherming, egalisatie, 

verfraaiing … 

• Een of meerdere lagen 

• Dikte van de laag: 
• Minimaal: beschermende eigenschap 

• Maximaal: dampdoorlatend vermogen 

• Doel: 
• Carbonatatieremmend 

• Beperking waterindringing 

 (vorst, ASR, zuren, chloriden …) 

• Beperking corrosiesnelheid 

 (minder vocht) 

• Scheuroverbruggend (klassen) 

• Bescherming tegen  

 scheikundige stoffen 

• Esthetische redenen (kleur,  

 motief) 

• Andere (grafitti, stofwerend, afwasbaar, …) 
 

 



• Methode 1.4 

• Aan het oppervlak met strips 

• bedekken: 

 
• Plaatselijk aanbrengen van geschikt materiaal ter voorkoming van 

• indringing van agressieve media in de beton. 
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  Strips: 

 Afdichting van dilatatie- constructie- 

en verbindingsvoegen. 

 

 Doel: 

 Scheuroverbruggend 

 Bestand tegen chemische invloed 

 Weer- en waterbestendig 
 

 

 

 

 

 

 



• Methode 1.5 

• Opvullen van scheuren: 
 

• Het opvullen en afdichten van scheuren die moeten worden 

• behandeld om te voorkomen dat agressieve stoffen 

• binnendringen.   

• Niet-bewegende scheuren - Dit zĳn scheuren die 

• zijn gevormd door bĳvoorbeeld beginnende krimp; ze moeten 

• volledig worden blootgelegd en gerepareerd / opgevuld met 

• geschikt reparatiemateriaal. 
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 Opvullen scheuren: 

 Structureel verlijmen 

 Waterdichten 

 

 Doel: 

 Hoge mechanische sterkte (epoxy) 

 Water- en dampdicht (epoxy) 

 Indringing zeer fijne scheuren 

 Chemische bestendig 

 … 
 

 

 



• Methode 1.6 

• Scheuren omvormen tot voegen: 
 

• Scheuren die behandeld moeten worden om beweging te 

• accommoderen dienen zodanig te worden gerepareerd dat 

• er een voeg ontstaat die door de volledige diepte van het 

• gerepareerde gebied loopt en zodanig gepositioneerd is dat 

• die beweging geaccommodeerd wordt.  

• De scheuren (voegen) moeten daarna worden opgevuld,  

• afgedicht of bedekt met geschikt elastisch of flexibel materiaal. 
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 Flexibel afdichten van voegen 

 

 Doel: 

 Hoge scheurweerstand 

 Waterdicht (niet onder hydrostatische druk 

 Goede weers- en verouderings- 

       bestendigheid. 
 

 

 

 

 

 



• Methode 1.7 

• Aanbrengen van panelen: 

 
• Bescherming van het betonnen oppervlak met uitwendige 

• panelen.  

• Een vliesgevel of een vergelĳkbaar uitwendig bekledingssysteem 

• voor gevels beschermt het betonnen oppervlak tegen uitwendige 

• verwering en aantasting door agressieve materialen of indringing. 
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 Panelen: 

 Beschermen van het betonnen oppervlak door aanbrengen 

van panelen 

 

 Doel: 

 Bescherming tegen indringing 

 Bescherming tegen verwering 
 

 

 



• Methode1.8 

• Aanbrengen van membranen: 

 
• Door het aanbrengen van een voorgevormde membraanfolie 

• of een vloeibaar membraan over het betonnen oppervlak, 

• zal het oppervlak volledig beschermd worden tegen de aantasting 

• door of de indringing van schadelĳke materialen. 
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 Membranen: 

 Bescherming van beton door het 

       aanbrengen van gespoten of 

       voorgevormde membranen  

       (polyurea,TPO, FPO,) 

 

 Doel: 

 Waterdichting 

 Chemische resitentie 

 Minder chloridendiffusie 

 Scheuroverbruggenheid 

 Carbonatatieremmend 

 Dampdoorlatend 

 … 
 

 



COMMUNICATIE / INFORMATIE  ! 

 

Hoever ingrijpen ? 

 

Wat mag het kosten ? 

 

Prijs / Kwaliteit ? 

 

 
 

 

 

 



COMMUNICATIE / INFORMATIE  ! 



COMMUNICATIE / INFORMATIE  ! 











Tot op niet-gecarbonateerd beton ( cfr fenolftaleine ) 









• Beheerstrategie:  
Evenwicht tussen regelmatig (preventief) onderhoud en 
herstellingswerken 

• Momenteel wordt teveel aan reactief crisisbeheer gedaan 

• Vroege tussenkomsten (vòòr zichtbare schade) 

• Proactief monitoren en onderhouden 

• Correcte diagnose van schademechanismen 
• Grondig onderzoek 
• Correcte beoordeling van resultaten 

• Doeltreffende interventiesystemen 
• Gecertificeerde aannemers en producten 

• Kwaliteitscontrole 
 
 





Druksterkte  

• De ‘kwaliteit’ van een beton is bepalend voor de weerstand tegen 
degradatie.  

• ‘kwaliteit’ is niet noodzakelijk rechtstreeks verbonden met ‘sterkte’.  

• Er zijn situaties waarbij een sterk beton een grotere aantasting kan 
vertonen dan een minder sterk.  

• Voor eenzelfde cementtype is de sterkte allicht ook een richtgevende 
parameter voor de duurzaamheid   
    Niet elk cement is geschikt voor elke toepassing!  
 

 

 
 





Een duurzaam beton vereist een lage W/C- 

factor !!!  
 

300 kg C 
  W/C 0.4 > 120 L 
  W/C 0.5 > 150 L 

 
400 kg C 
  W/C 0.4 > 160 L 
  W/C 0.5 > 200 L  

 



Uitvoering en nabehandeling  

• De duurzaamheid hangt niet enkel af van de intrinsieke 
kwaliteit van het betonmengsel, doch ook - en soms in grotere 
mate - van de uitvoering van de constructie  

 – Betondekking 
  

 

 

 



Uitvoering en nabehandeling  

• De duurzaamheid hangt niet enkel af van de intrinsieke 
kwaliteit van het betonmengsel, doch ook - en soms in grotere 
mate - van de uitvoering van de constructie  

 – Verdichting 
 

 

 

 



















CO2 + H2O > H2CO3      (water nodig in tussenstadium) 

Ca(OH)2 + H2CO3 > CaCO3 + H2O 

 

 

Ca(OH)2  >  CaCO3   =   + 11% volume 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BETONDEKKING  ! 









 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





STABILITEIT   !!! 

 

VEILIGHEID   !!! 

 

Blijven verzekeren. 

 

 



( Chloriden ) 



Lokale aantasting  ( cfr putcorrosie ) 

 































Cfr WTCB , TV 231  









































 

















































































Betonherstel 

 

in m² / dm² ? 

 

in m³ / dm³ ? 



Betonherstel 

 

in m² / dm² ? 

 

in m³ / dm³ ? 



m² / dm²  

m³ / dm³ 

m³ / dm³ 

• 1 dm³ = ± € 1 materiaalkost 
(herstelmortel) 

• Courante prijs betonherstel : € 5 à 
15 / dm² 

• 1 cm meer of minder diep = € 0.1 
materiaalkost 



Vrijmaken wapening: 

 
A dekking > 20 mm en wapeningsomtrek grotendeels in de niet gecarbonateerde zone 

B dekking > 20 mm en wapeningsomtrek grotendeels in de gecarbonateerde zone 

C dekking tussen 10 en 20 mm 

A B C 



Vrijmaken wapening: 

 
A dekking > 20 mm en wapeningsomtrek grotendeels in de niet gecarbonateerde zone 

B dekking > 20 mm en wapeningsomtrek grotendeels in de gecarbonateerde zone 

C dekking tussen 10 en 20 mm 

A B C 



m² / dm²  

m³ / dm³ 

m³ / dm³ 

• 1 dm³ = ± € 1 materiaalkost 
(herstelmortel) 

• Courante prijs betonherstel : € 5 à 
15 / dm² 

• 1 cm meer of minder diep = € 0.1 
materiaalkost 



Hoe het niet moet ! 











WTCB , TV 231 





 

Bedankt voor uw aandacht 
 
 
Joost BEKE 
joost.beke@expert-architect.be 




