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Labo Betontechnologie 



• Vers beton (uitvoering, uitdroging, bekistingsproblemen, krimp, …) 

• Jong beton (te snelle belasting/blootstelling, krimp) 

• Verhard beton 
• Mechanische oorsprong (impact, trillingen, …) 

• Chemische oorsprong (zuren, sulfaten, …) 

• Fysische oorsprong (vorst, erosie, …) 

• Wapeningscorrosie 

 

Voornaamste schade-oorzaken 

Pathologie van betonnen structuren 



• Uitdroging 

 

 

 
→ Verharding en sterkteontwikkeling stopt  

→ Permeabele betondekking (water, CO2, Cl-, …) 

→ ‘Stoffering’, weinig slijtvast oppervlak 

→ Pover esthetisch uitzicht (snelle vervuiling) 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

1. Stoppen van de hydratatie 



• Uitdroging 

 

 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

1. Stoppen van de hydratatie 



• Uitdroging 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

2. Krimp 



• Uitdroging 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

2. Krimp 



• Uitdroging 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

2. Krimp 



• Bekistingsgebreken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Bekistingsgebreken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

Vlakheid! 
Uit     lijning! 



• Vorstschade 

→ Tijdens de winter en bij storten tegen een koude wand 
→ Vertraging van de binding en verharding 

→ Risico op vorstschade 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Vorstschade 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Vorstschade 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Warmteontwikkeling 

• Hydratatie van cement = exotherme reactie 

 

 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

T [°C] 

Tijd 



• Warmteontwikkeling 

 

 

 

 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 

Reeds verharde vloer

Pas gestorte wand

Opwarming t.g.v. hydratatie

Afkoeling van het verhard beton

Storten

Scheurvorming

Trek

Druk

Trek

Druk



• Warmteontwikkeling 

Vers/jong beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Mechanische invloeden 
→ Impact 

→ Overbelastingen 

→ Beweging – zetting 

→ Explosies 

→ Trillingen 

 

Verhard beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Fysische invloeden 
→ Vorst-dooi met dooizouten 

→ Thermische werking 

→ Erosie 

→ Krimp 

 

Verhard beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Fysische invloeden 
→ Vorst-dooi met dooizouten 

 

Verhard beton 

Pathologie van betonnen structuren 



• Chemische invloeden 
→ Zuren 

→ Sulfaten  

→ Alcali silica reactie (ASR) 

→ Biologische reacties 

 

Verhard beton 

Pathologie van betonnen structuren 



Wapeningscorrosie door carbonatatie 

Pathologie van betonnen structuren 

Fe2+ OH- 

Carbonatatie CO2  H2O O2 

Beton 

Fe(OH)2 

pH ~ 11-13 

Staal e-  

Passivatie 

pH ~ 8 

2Fe2O3.H2O 



Wapeningscorrosie door carbonatatie 

Pathologie van betonnen structuren 



• Kenmerkend: 
• Gegeneraliseerde corrosie 

• Afdrukken van beton 

• Geen grote verliezen in wapeningsdiameter 

Wapeningscorrosie door carbonatatie 

Pathologie van betonnen structuren 



Wapeningscorrosie door chloriden 

Pathologie van betonnen structuren 

Chloriden Cl- H2O O2 

Beton 

pH ~ 11-13 

Staal 

Passivatie 

e-  Fe2+ 

OH- Cl- 
Fe(OH)2+ 2Cl– 



Wapeningscorrosie door chloriden 

Pathologie van betonnen structuren 



• Herkomst van chloriden 
→ Granulaten 

→ Bindingsversneller 

→ Maritieme omgeving 

→ Dooizouten 

 

Wapeningscorrosie door chloriden 

Pathologie van betonnen structuren 



• Kenmerkend: 
• Oplosbaar 

• Roestsporen 

• Putcorrosie 

 

Wapeningscorrosie door chloriden 

Pathologie van betonnen structuren 



Bruggen en tunnels > 5 m (Vlaanderen) 

Bron: MOW 

50 jaar… 

2020 

Toestand betonnen structuren 

Problematiek 
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Toestand betonnen structuren 

Problematiek 



Toestand betonnen structuren 

Problematiek 



• Betonstop: focus op renovatie, herstel, versterking 

→ Veel beton te herstellen 

• Vaak onderdeel van ruimer bouw-/renovatieproject (bv. 
energetische renovatie, gevelreiniging) 

→ Betrokken architecten/studiebureaus/aannemers vaak niet 
gespecialiseerd in betonherstel 

Toestand betonnen structuren 

Problematiek 



• Herstellen van beton ≠ nieuwbouw 

→ Veel deskundigheid 

• Indien in ruimere bouwprojecten 
• Betonschade wordt vastgesteld 

• Geen betonschade zichtbaar is maar de bouwheer een idee wilt van de 
restlevensduur 

→ Beroep doen op gespecialiseerde bedrijven! 

Toestand betonnen structuren 

Problematiek 



• www.FEREB.be 

• Gouden gids - Betonherstelling 

• Universiteiten/onderzoekscentra 

• Gecertificeerde bedrijven 

→ www.BCCA.be  
→ Lijst bedrijven 

→ Procedures certificatie 

 

Gespecialiseerde bedrijven 

Deskundigheid 

http://www.fereb.be/
http://www.bcca.be/


• Vrijwillig 

• Sinds 2009 

• Conform aan NBN EN 1504-10 en PTV-BPC-560 
→ Niveau A 

→ Niveau B  

→ Niveau C 

 

Certificatie van bedrijven 

Deskundigheid 



• Niveau A 
→ Uitvoerende bedrijven 

→ Kwalificatie van uitvoerders (arbeiders) 

→ Openbare opdrachten 

→ Manuele en mechanische herstelling van gecarbonateerd beton 

→ 2 dagen opleiding + examen 
→ Beperkte theorie + praktijk 

→ Bedrijfsaudit 

→ Werfcontroles 

Certificatie van bedrijven 

Deskundigheid 



• Niveau B 
→ Uitvoerende bedrijven 

→ Bestek opstellen en werken uitvoeren op basis van een diagnose 

→ In combinatie met niveau A 

→ Private opdrachten 

→ 3 halve dagen opleiding + examen 
→ BBG 

→ Bedrijfsaudit 

→ Audit opstelling bestekken 

Certificatie van bedrijven 

Deskundigheid 



• Niveau C 
→ Bedrijf dat diagnose uitvoert 

→ Kwalificatie competente expert 

→ Postuniversitaire opleiding UGent 
→ 7 modules 

→ 15 avonden 

→ Examen 

→ Opvolging diagnoseproces door steekproeven 

• Voorlopig nog niet beschikbaar (eind 2020) 

Certificatie van bedrijven 

Deskundigheid 



1. Diagnose van de actuele toestand van de constructie 

2. Selectie van de herstelmethode(n)  

3. Uitvoering van de herstellingswerken 

Verloop van een betonherstelling 

Duurzaam betonherstel 

Kwaliteit/duurzaamheid van de 

herstelling hangt af van elke stap 

afzonderlijk, en hun onderlinge 

afstemming! 



→ De oorza(a)k(en) van de schade identificeren 

→ Idee krijgen van werkelijke omvang van de schade 

→ Het risico op toekomstige schade inschatten 

Waarom? 

Diagnose van de constructie 



→ Keuze herstelmethoden en -producten 

→ Inschatting vermoedelijke hoeveelheden 

→ Hoort niet thuis in hetzelfde lastenboek als herstellingswerken!! 

 

Waarom? 

Diagnose van de constructie 



A. Het vooronderzoek 

B. Het basisonderzoek 

C. Aanvullende proeven 

 

→ TV 231 (2007) 

Hoe? 

Diagnose van de constructie 



• Informatie verzamelen bij de opdrachtgever 
→ Originele ontwerp (bv. plannen), bouwjaar, architect, aannemer, … 

→ De omgeving en mogelijke vroegere aantastingen 

→ De geschiedenis van de constructie (bv. veranderingen in gebruik, 
voorgaande herstellingen) 

→ De gebruiksomstandigheden (bv. lasten) 

→ Eisen voor de constructie (toekomstig gebruik, gebruiksduur) 

A. Het vooronderzoek 

Diagnose van de constructie 



• Een eerste bezoek 
→ Inschatten van de dringendheid van de interventie 

→ Beter inzicht in de omstandigheden voor de diagnose 

→ Deskundigheid vereist 

A. Het vooronderzoek 

Diagnose van de constructie 



• In kaart brengen van schade 
→ Ruwheid oppervlak 

→ Verkleuringen 

→ Scheuren 

→ Afschilfering 

→ Afbrokkeling 

→ Blootliggende wapening, … 

• Mate van detail i.f.v. toepassing 

 

 

B. Het basisonderzoek - Visuele inspectie 

Diagnose van de constructie 



1. Opzoeken van holklinkende zones en onthechtingen 

2. Bepaling van de terugslagwaarde van het beton 

3. Detectie van de wapening 

4. Bepaling van de carbonatatiediepte 

5. Bepaling van het chloridegehalte 

→ Deskundigheid vereist 

 

 

B. Het basisonderzoek - Basisproeven 

Diagnose van de constructie 



• Niet op volledig oppervlak, maar op doordacht gekozen proeflocaties 
op basis van 

→ Visuele controle: veel/weinig schade 

→ Omvang constructie: hoe groter, hoe meer locaties 

→ Blootstelling en ontwerp: bv. chloriden, voegen 

→ Gevolgen van schade: hoe kritischer, hoe meer locaties 

→ Het budget 

→ Voldoende nauwkeurig globaal schadebeeld 

→ Deskundigheid vereist 

 

B. Het basisonderzoek - Basisproeven 

Diagnose van de constructie 



• Detectie van de wapening 
• Pachometer 

• Ligging – dekking – diameter (schatting) 

 

B. Het basisonderzoek - Basisproeven 

Diagnose van de constructie 



• Carbonatatiediepte  
• Zuur-base indicator: fenolftaleïne 

 

 

 

 

 

→ Carbonatatiediepte vs. wapeningsdekking 

 

 

 

B. Het basisonderzoek - Basisproeven 

Diagnose van de constructie 



• Chloridegehalte 
• Proef op kern of boorstof 

→ NBN B 15-250 

→ NBN EN 14629 

• Gehalte ter hoogte van de wapening 

 

B. Het basisonderzoek - Basisproeven 

Diagnose van de constructie 



• Potentiaalmetingen 

• Drukproeven 

C. Aanvullende proeven 

Diagnose van de constructie 



• Microscopische analyse 
• Cementtype 

• Type en mineralogie van granulaten 

• Capillaire porositeit 

• Microstructuur - scheurtjes 

• Carbonatatiediepte 

• Secundaire afzettingen 

• Luchtgehalte 

• … 

C. Aanvullende proeven 

Diagnose van de constructie 



• Overzichtelijk en volledig: 
• Resultaten vooronderzoek 

• Verslag globale visuele inspectie 

• Proeflocaties 
• Gedetailleerd grondplan  

• Foto’s! 

• Resultaten van de proeven 
• Eenheden 

• Referentienormen! 

 

 

 

 

Rapportering 

Diagnose van de constructie 



• Analyse van gegevens 
• Oorza(a)k(en) van schade 

• Omvang van schade 

• Diepte aantasting (carbonatatie, chloriden) vs. dekking 

• Risico op toekomstige schade 

→ Deskundigheid vereist 
 

 

Rapportering 

Diagnose van de constructie 



1. De huidige toestand van de constructie bewaren 

2. Het gebruik van de constructie beperken 

3. De constructie beschermen om verdere schade af te remmen of te 
verhinderen 

4. De constructie deels/volledig herstellen/verstevigen/beschermen 

5. De constructie deels/volledig vervangen 

6. De constructie deels/volledig wegnemen 

 

Opties 

Selectie van de herstelmethode 



• NBN EN 1504-9 

Herstelprincipes en -methoden 

Selectie van de herstelmethode 



• Keuze op basis van o.a. 
→ Veiligheid (stabiliteit, vallende brokstukken) 

→ Schadeoorzaak en -ontwikkeling (wegnemen oorzaak) 

→ Technische haalbaarheid (randvoorwaarden) 

→ Economische aspecten (levensduur, budget) 

→ Omvang van schade 

→ Uitvoeringsaspecten (bv. spoorwegen) 

→ Eisen uiterlijk (bv. beschermde monumenten) 

→ Eisen opdrachtgever 

→ Deskundigheid vereist 

Herstelprincipes en -methoden 

 

Selectie van de herstelmethode 



• Beschrijving werkzaamheden i.f.v.  
→ Gekozen herstelmethoden 

→ Diagnoserapport 

• Afspraken voor de opmeting 
→ Volume 

→ Oppervlakte 

→ Verbruik 

 

Opstellen lastenboek 

Selectie van de herstelmethode 



• Inlassen controlemomenten 

 

 

 

 

 

 
→ Deskundigheid vereist 

Opstellen lastenboek 

 

Selectie van de herstelmethode 



→ Keuze/verwerking producten 

→ Voorbereiding ondergrond 

→ Uitvoering controlemomenten  
→ Wie te verwittigen? 

→ Hoe gebeurt de evaluatie? 

→ Deskundigheid vereist 

 

Aandachtspunten 

Uitvoering van de herstellingswerken 



• Verplicht 
→ Verklaring fabrikant (DoP) 

→ Overeenstemming met regels van CPR 

→ Minstens 1 prestatie-eigenschap, pertinent voor de verklaarde toepassing 

→ Andere verplichte prestatie-eigenschappen: in België zeer beperkt 

→ GEEN KWALITEITSMERK! 

 

CE-markering 

 

Kwaliteit van herstelproducten 



• Vrijwillige certificatie 
→ Zelfcontrole 

→ Periodieke externe controle 

→ Basis: PTV-BB-562 t.e.m. 567 

→ Controle van:  
→ Algemene eigenschappen 

→ Speciale eigenschappen 

→ BCCA 
→ PTV’s, aanvragen 

→ Lijst van BENOR-producten 

BENOR 

 

Kwaliteit van herstelproducten 



• Fiches, dossiers 

• Leidraad diagnose (zie link) 

• Typebestek betonherstelling 

• Studiedagen, werfbezoeken 

www.duurzaam-betonherstel.be  

Project Duurzaam betonherstel 

http://www.duurzaam-betonherstel.be/
http://www.duurzaam-betonherstel.be/
http://www.duurzaam-betonherstel.be/

