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De betoncheck™



Betonrot. In 2011 zagen we waar dit toe kan leiden. De Antillenflat 

in Leeuwarden: een ingestorte galerij, acuut gevaar voor bewoners, 

chocoladekoppen in de krant. Sindsdien zijn we er van bewust dat dit 

probleem grondig moet worden aangepakt. Maar doen we dat wel…? 

En hoe voorkomt u als gebouweigenaar dat u óf onnodig op kosten 

wordt gejaagd óf een onveilig gebouw blijft houden? 

Zeker weten..? 
Veel schade, geen letsel: in Leeuwarden liep het met een sisser 

af. Maar we weten dat er in Nederland duizenden galerijflats en 

appartementencomplexen zijn waar elk moment hetzelfde kan gebeuren. 

Niet voor niets dat u als gebouweigenaar verplicht bent om constructief 

onderzoek te doen naar uitkragende galerijvloeren en balkons. De CUR-

richtlijn schrijft tenminste een steekproef voor. Op basis hiervan kunt u 

herstelwerkzaamheden uit laten voeren.  

Niets zo onvoorspelbaar als roest 
Niets is zo onvoorspelbaar als roestvorming in beton. Windrichting, 

betonkwaliteit, de invloed van zon en zee: ze zorgen ervoor dat 

betonwapening op het ene balkon wel wordt aangetast, maar dat het 

balkon verderop niets te lijden heeft. Sterker nog: het roestvlekje op 

galerij A kan minder risicovol zijn dan galerij B, waar misschien nog 

helemaal niets te zien is. De constructieve veiligheid baseren op basis van 

steekproeven is daarom nooit voldoende. 

Nederlandse 
gemeenten moeten 

de galerijen van flats 
blijven scannen op 

gebreken, aldus Wico 
Ankersmit, directeur 

VBWTN



Gemeenten doen 
er goed aan de 
woningvoorraad in hun 
gebied te controleren 
op risico’s en eigenaren 
daarop te attenderen, 
meent de VBWTN

Hoe een steekproef op twee manieren 
in uw nadeel werkt: 
1. Schijnveiligheid: de steekproef mist de plekken waar écht iets aan 

de hand is. Deze plekken worden als constructief veilig aangemerkt 

terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. 

2. Onnodig herstel: de steekproef brengt risicovolle plekken aan 

het licht. Op basis van deze proef en de aannames die hierop 

worden gemaakt, voert u (peperduur) preventief onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden uit. De kans is groot dat u hierbij ook delen 

aanpakt die eigenlijk nog veilig waren. 

Is er een alternatief? 
Jazeker. Er is een aanpak die vanuit een andere invalshoek werkt: zeker 

weten, gericht handelen en daarna duurzaam volgen. 

Stap 1: onderzoek
We starten met een dossieronderzoek. Daarna voeren we in twee tot 

vijf dagen een nulmeting uit op alle uitkragende onderdelen van uw 

gebouw. De meting bestaat onder meer uit een visuele inspectie en een 

potentiaalmeting van de wapening. Daarnaast hebben we apparatuur in 

huis (als enige in Nederland) om verdachte plekken op corrosiesnelheid te 

meten. We brengen beginnende betonrot aan het licht én kunnen exact 

inschatten wat het verloop en de risico’s zijn. 

Stap 2: gericht handelen
Met de onderzoeksresultaten, stellen we een plan van aanpak op. 

Om tot dit plan te komen voeren we (waar nodig) verschillende 

berekeningen en aanvullende onderzoeken uit. Denk aan draagvermogen, 

buigtrekspanning en chlorideprofielen. Belangrijk is om te weten welke 

locaties urgent zijn en welke minder. Dankzij ons inzicht bieden we u 

maatwerk om de constructieve veiligheid te verbeteren. Zoveel als nodig, 

maar niet onnodig veel. 

Stap 3: duurzaam volgen
Na de nulmeting en de uitvoering van herstelwerkzaamheden, blijven 

we uw gebouw volgen. Verdachte en herstelde plekken inspecteren we 

jaarlijks. En zodra er risico’s ontstaan, grijpen we in. 



Van der Heide deelt de filosofie van Habitat: een veilig (t)huis is 
het middel voor mensen om een eigen toekomst op te bouwen. 
Zo bouwen we samen aan een veilige wereld.

Wie voeren deze aanpak uit? 

De aanpak ‘veilige galerijen en balkons’ 

is een samenwerking van drie partijen. 

Van der Heide is expert op het gebied van 

kathodische bescherming, inspecties en 

is dé corrosiedeskundige in Nederland. 

Advies- en ingenieursbureau Antea 

Group beschikt over een team van zeer 

deskundige bouwkundig adviseurs. En met 

NVT Engineering staat één van de meest 

gerenommeerde bureaus in Nederland op 

het gebied van vastgoedonderhoud voor 

u klaar. 

Wat levert deze aanpak op? 
De nulmeting die u laat uitvoeren, kost misschien een paar duizend euro 

meer dan een steekproef. Maar deze extra uitgave verdient zich vrijwel 

meteen terug. 

 √ U voorkomt verborgen risico’s omdat u alle uitkragende onderdelen in 

beeld heeft én houdt.

 √ Met gericht onderzoek en een maatwerkplan voorkomt u een 

teveel aan herstelwerkzaamheden. Hierdoor kunt u budgetten beter 

besteden en plannen.  

 √ U blijft de constructieve veiligheid volgen en u weet zeker dat het 

goed zit met het de veiligheid in uw gebouw.

Kiest u voor echte veiligheid en 
een gerichte aanpak?

Mail of bel én wij komen graag bij u langs 

om onze aanpak toe te lichten.

van der Heide 

Leo van Kuijl 

Tel. 06 - 53 17 86 24

Antea Group 

Bram Marcus 

Tel. 06 - 51 64 83 82

NVT 

Martin van den Berg 

Tel. 06 - 17 52 04 00


