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28% Europese bouwomzet gaat 

naar renovatiesector

• 51% residentiële en niet-residentiële 

gebouwen (nieuwbouw)

• 21% civiele techniek (nieuwbouw)

• 28% renovatiesector (waarvan het 

belangrijkste deel m.b.t. ‘gebouwen’)

→ renovatiesector is belangrijker 

geworden dan sector civiele techniek

→ ongeveer 50% van bouwgebeuren 

‘gebouwen’ heeft betrekking op 

herstellingen en onderhoud

(cijfers FIEC 2014, EU27 landen)
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Context van de herstelactie

1. Constructief → draagkracht van de constructie 

herstellen of verstevigen

2. Duurzaamheid → draagkracht op lange termijn: 

levensduur waarborgen of verlengen

3. Esthetisch → gebruikseisen vb. met betrekking 

tot scheurvorming of doorbuiging

en dan ook nog …

1. Preventief ↔ curatief

Ook tijdens herstellingsfase 

voldoende constructieve veiligheid.
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Toestand

Tijd

Minimale toestand

Tijd

Kosten

4

preventief

curatief
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Doeltreffendheid herstellingen?

Levensduur betonherstellingen*

10% : > 25 jaar

55%: < 10 jaar

20%: < 5 jaar

* Afschatting op basis van bevraging in het kader van een 

Europees onderzoekproject CONREPNET 2004.

Ondermaatse doeltreffendheid vermijden → 

schadediagnose & herstelling met zorg → is 

het werk van specialisten (vakmanschap)
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Overzicht
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Wat zijn de opties?

Eerste vraag is NIET

“welke herstelmethode kies ik?”

Eerste vraag is WEL

“is er noodzaak tot herstel?”
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Optie ‘herstel’ → herstelmethoden

► Huidige toestand bewaren

► Gebruik van constructie beperken

► Beschermen om verdere schade af te remmen

► Schade herstellen

► Versterken

► (Gedeeltelijk) vervangen

verschillende herstelmethoden hiervoor
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EN1504-1: Definities

EN1504-9: 
Algemene 

principes

EN1504-10: 
Bouwplaats en 

kwaliteit-

beheersing

EN1504-2 tot 7: 

Producten

* Oppervlaktebescherming

* Herstelmortels

* Structurele lijmen

* Injectiematerialen

* Verankeringsproducten

* Coatings betonstaal

EN1504-8: Kwaliteitscontrole

Andere normen

* EN 12696, CEN-TS 

14038-1 & 2

* Eurocode 2, EN206-1 

10 tallen normen die 

proefmethoden 

beschrijven voor de 

producteigenschappen

Opties → principes → herstelmethode
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NBN EN 1504-9: herstelprincipes

M.b.t. beton M.b.t. wapeningscorrosie

1. Bescherming tegen indringing 7. Behouden of herstellen van de 

passiviteit

2. Vochtbeheersing 8. Verhogen resistiviteit

3. Restauratie van beton 9. Controle kathodische zones

4. Structurele versterking 10. Kathodische bescherming

5. Fysische weerstand 11. Controle anodische zones

6. Chemische weerstand

Een gekozen herstelmethode gaat steeds uit van 

één of meer van deze principes. 
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Voorbeeld: betonherstel met 

hydraulische mortel

M.b.t. beton M.b.t. wapeningscorrosie

1. Bescherming tegen indringing 7. Behouden of herstellen van de 

passiviteit

2. Vochtbeheersing 8. Verhogen resistiviteit

3. Restauratie van beton 9. Controle kathodische zones

4. Structurele versterking 10. Kathodische bescherming

5. Fysische weerstand 11. Controle anodische zones

6. Chemische weerstand
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Per principe geeft 

EN1504-9 meerdere 

mogelijk toepasbare 

herstelmethoden
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Overzicht

:: Context

:: Principes (EN 1504-9)

:: Herstelmethoden
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Herstelmethoden

► Repareren en uitvlakken met herstelmortel

► Oppervlaktebescherming

► Scheurinjectie

► Kathodische bescherming wapening & andere 

elektrochemische technieken

► Structurele versterking
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HERSTELMORTEL



handmatig

aanstorten

spuitbeton

Voor mortels: 

NBN EN 1504-3 + PTV 563

Voor spuitbeton: 

NBN EN 14487-1 

 Repareren en uitvlakken
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OPPERVLAKTE-

BESCHERMING



 Verminderen of voorkomen 
van de indringing van 
schadelijke stoffen.

Voor de vloeibare 

beschermingssystemen: 

NBN EN 1504-2 + PTV 562 / 567
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SCHEURINJECTIE



 Opvullen en afdichten van 
scheuren aan het oppervlak en in 
de diepte.

NBN EN 1504-5

F [force]: krachtoverdragend (vb. epoxy, cement grout)

D [ductile]: vervormbare vulling (vb. PU)

S [swelling]: expansieve vulling (vb. gelen)
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KATHODISCHE BESCHERMING



EN 12696, BUtgb G0016

CEN-TS 14038-1 & 2 27/35



VERSTERKEN



Versterken?

Tijd

Veiligheids-

index

Tijd

Draagkracht terug naar 

beoogde 

ontwerptoestand

Gewijzigde

situatie
Hogere belasting

Veiligheids-

index

Draagkracht naar nieuwe 

ontwerptoestand, die 

hoger belastingen toelaat
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Waarom versterken?

:: Veranderingen in het gebruik en de functionaliteit van 

structuren (openingen, gebruikswijziging ruimten, hogere 

belastingen, hogere frequentie van gebruik, enz.).

:: Schade als gevolg van mechanische acties (explosies, 

aardbevingen, onvoorzien doorboren van wapening, enz.) of 

als gevolg van milieu-invloeden (wapeningscorrosie, vries-dooi

actie, brand, alkali-silica reactie, enz.).

:: De noodzaak om de levensduur van een structuur te 

verlengen. Dit met zo min mogelijke kosten, impact op het 

milieu en verstoring in economische activiteit.

:: Strengere ontwerprichtlijnen, waardoor structurele veiligheid 

niet langer voldoet.

:: Gebrek aan detaillering, ontwerp en constructie fouten.
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EN 1504-9 P4 (SS): 

Structurele versterking

Definition No. Method EN1504

Structural

strengthening. 

Increasing or

restoring the load

bearing capacity of 

an element of the 

concrete structure

M4.1 Adding or replacing embedded

or external reinforcing bars

M4.2 Adding reinforcement anchored in

pre-formed or drilled holes

6

M4.3 Bonding plate reinforcement 4

M4.4 Adding mortar or concrete 3, 4

M4.5 Injecting cracks, voids or

interstices

5

M4.6 Filling cracks, voids or interstices 5

M4.7 Prestressing – (post tensioning)
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Een aantal technieken …

1. De doorsnede wijzigen
• Spuitbeton of aanvullende betonlagen (aangestort of mogelijk 

ook met gebruik van geprefabriceerd beton)

• Vervangen of toevoegen van wapening binnen de 

oorspronkelijke betondoorsnede  of in aanvullende betonlagen

• Uitwendig gelijmde wapening (of aanverwante technieken)

2. Voorspanning (uitwendig, nagerekt)

3. Wijzigen van het krachtsafdrachtssysteem
• Bijkomende krachtsafdrachtelementen

• Steunpuntsverlaging (momentenherverdeling), schoren van 

raamwerken, enz.

4. Stabilisatie (injectie, grondankers, enz.)
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Frank Lloyd Wright's Fallingwater





Info: stijn.matthys@ugent.be

{Levensduurverlenging St. Charles Air Line Bridge Chicago – ICRI 2015 Award}


