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Inleiding -
Basisprincipes voor een 
duurzaam betonherstel 

Bram Dooms
Adjunct Labohoofd 

Labo Betontechnologie

Bruggen en tunnels > 5 m (Vlaanderen)

Bron: MOW

50 jaar…
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Inleiding

Toestand

Tijd

Minimale
toestand

Reactieve strategie = herstellingProactief onderhoud

Korte storingen
Minimale gebruikshinder

Tijd

Lange hinder en
Buiten dienst stelling

Kosten
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Inleiding

• Betonstop: focus op renovatie, herstel, versterking
→ Veel beton te herstellen
• Vaak onderdeel van ruimer bouw-/renovatieproject
→ Betrokken architecten/studiebureaus/aannemers relatief 

onervaren met betonherstel
• Herstellen van beton ≠ nieuwbouw
• Veel vakmanschap nodig voor een duurzaam resultaat!

Inleiding

• VIS-trajectIV “Nieuwe technologieën, producten en inzichten 
voor een duurzame herstelling van betonstructuren”

• Versnellen de introductie van recente kennis/technologieën bij 
een ruime groep van bedrijven
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Inleiding
www.duurzaam-betonherstel.be

Basisprincipes

• Betonherstelling bestaat in grote lijnen uit:
1. Diagnose van de actuele toestand van de constructie
2. Selectie van de herstelmethode(n) 
3. Uitvoering van de herstellingswerken

• Kwaliteit/duurzaamheid van de herstelling hangt af van 
elke fase afzonderlijk, en hun onderlinge afstemming

• Deskundigheid vereist bij elke fase
• Normenreeks NBN EN 1504

11

12



5/7/2020

7

Basisprincipes

1. Diagnose van de actuele toestand van de constructie
→ De oorza(a)k(en) van de schade identificeren
→ Idee krijgen van werkelijke omvang van de schade
→ Het risico op toekomstige schade inschatten
• Bestaat uit

A. Het vooronderzoek
B. Het basisonderzoek
C. Aanvullende proeven

Basisprincipes

1. Diagnose van de actuele toestand van de constructie
→ Wat loopt er mis en hoe erg is het gesteld?
→ Basis voor selectie van de herstelmethode
→ Nodig om de herstellingswerken te kunnen beschrijven, 

betere inschatting van vermoedelijke hoeveelheden
→ Hoort niet thuis in hetzelfde lastenboek als de 

herstellingswerken!!
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Basisprincipes

2. Selectie van de herstelmethode
→ Op basis van o.a.

→ De resultaten van de diagnose
→ De veiligheid
→ Technische haalbaarheid
→ Economische aspecten
→ Eisen opdrachtgever

→ Opmaak lastenboek

Basisprincipes

3. Uitvoering van de herstellingswerken
→ Keuze/verwerking producten
→ Inplannen controlemomenten
→ Afspraken voor de opmeting (oppervlakte, volume, verbruik)
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Basisprincipes

• CE-markering van herstelproducten
→ 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!

Basisprincipes

• Certificatie van herstelproducten: BENOR
→ Vrijwillig
→ Zelfcontrole
→ Periodieke externe controle
→ Basis: PTV-BB-56x
→ Controle van: 

→ Algemene eigenschappen
→ Speciale eigenschappen

→ BCCA
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Basisprincipes

• Certificatie van bedrijven
→ Procescertificatie
→ Sinds 2009
→ Conform aan NBN EN 1504-10
→ Conform aan PTV-BPC-560:

→ Niveau A: Uitvoerder
→ Niveau B (in comb. met A of C): Voorstel herstelmethode
→ Niveau C: Diagnose en ontwerp

→ BCCA

Conclusie

• Een duurzame betonherstelling vereist
→ Deskundigheid
→ Ernstige aanpak diagnose (VOOR de beschrijving van de herstelling

zelf)
→ Geschikte herstelmethode
→ Geschikte producten en verwerking
→ Controles en onderhoud
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Bedankt voor uw aandacht!

bram.dooms@bbri.be

21


