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De toekomst van de Nederlandse 
duurzame energievoorziening ligt 
in het water. De Noordzee herbergt 
enorm veel ruimte om windmolens en 
is in 2050 de hoofdleverancier van de 
Nederlandse energie. En ondanks die 
enorme ruimte, blijft de noodzaak om 
energie te besparen hoog. Dat blijkt uit 
onderzoek van Royal HaskoningDHV. 
Het ingenieursbureau deed in opdracht 
van DGBC onderzoek naar het groene 
energiepotentieel in Nederland. Het 
onderzoek vormt een extra onder-
bouwing voor de Paris Proof-getallen 
waarmee DGBC de gebouwde omge-
ving wil verduurzamen. Want ondanks 
de potentie, blijft dat hoognodig.  

‘Hoeveel energie is er in 2050 beschikbaar 
als er geen fossiele energiebronnen meer 
zijn?’ Met die vraag gingen de onderzoe-
kers van royal HaskoningDHV aan de 
slag. DGBC stelde die vraag aan royal 
HaskoningDHV, omdat het de cijfers achter 
Paris Proof  wil updaten. Met het Deltaplan 
Duurzame renovatie heeft DGBC een 
doelverbruik per gebouw berekend met dat 
uitgangspunt: over dertig jaar mogen we 
geen fossiele brandstoffen meer gebruiken 
en moeten we het dus doen met wat er aan 
duurzame bronnen beschikbaar is. Maar 
zijn de cijfers die DGBC in 2015 voor die 
berekeningen gebruikte nog juist? Zijn die 
data niet achterhaald door ontwikkelingen 
op het gebied van onder meer zonne- en 
windenergie?

Wat was de situatie in 2015?
in 2015 hebben wereldleiders tijdens 
een top in Parijs overeenstemming 
bereikt om de opwarming van de 
aarde zoveel mogelijk te voorkomen. 
Daarbij is rekening gehouden met 
een opwarming van het liefst 1,5 
graad en maximaal 2 graden Celsius. 
ook nederland schaarde zich achter 
die doelstelling. Dat betekent vooral 
dat de Co2-uitstoot drastisch terug-
gebracht moet worden. Fossiele 
brandstoffen stoten veel Co2 uit, dus 
onze energiebronnen moeten in 2050 
volledig groen zijn. Door studies van 
het Planbureau voor de Leefomgeving 
was in 2015 al de conclusie dat er 
flink bespaard moet worden op het 
energiegebruik. Dat komt neer op 2/3e 
van het huidige verbruik. DGBC heeft 
daarom, onder leiding van Martin Mooij, 
het initiatief genomen om die Parijse 
klimaatdoelstellingen te vertalen naar 
een doelstelling en getallen voor de 
gebouwde omgeving: Paris Proof. Hier 
zijn per sector werkgroepen mee aan 
de slag gegaan.

Gas weg
De onderzoekers van royal HaskoningDHV 
hebben eerst de huidige energiebronnen in 
beeld gebracht en die aangevuld met de 
verwachtingen voor toekomstige duurzame 
bronnen. nederland leunt nu nog zwaar 
op aardgas. Zonne-energie en stroom van 
windmolens zijn al bestaande bronnen en 
zullen meer benut worden, vooral windmo-
lens hebben potentie.

Windenergie biedt uitkomst
wat blijkt, er is een enorm potentieel aan 
windenergie op zee. Daarmee wordt de 
noordzee de belangrijkste energiebron. 
naast het technisch potentieel speelt de 
acceptatie en rol: wat als het ecologisch 
verantwoord is om meer windenergie-
parken te installeren en hoe reageren 
omwonenden op zonne- en windenergie 
in de omgeving? of komt wellicht nog meer 
ruimte vrij: straks zijn boorplatformen niet 
meer nodig, dus ook de aanvliegroutes 
voor helikopters mogen dan benut worden. 
Dat is nu nog ‘zeeruimte’ die niet bebouwd 
mag worden met windmolens.

omdat het om een vooruitblik in de 
toekomst gaat, is ervoor gekozen om drie 
scenario’s uit te werken. 
1. Een behoudend scenario met een 

minimum opbrengst groene energie. 

Dit scenario wordt relevant als 
ontwikkelingen deels stilvallen door 
weerstand van de bevolking waardoor 
bijvoorbeeld windparken op zee niet 
meer mogelijk zijn. 

2. Het tweede pad is het reële scenario: 
daarbij is gerekend met de technische 
mogelijkheden en het draagvlak onder 
de bevolking. 

3. Het derde mogelijke pad is het maxi-
male scenario. Hierbij is er gerekend 
met het idee dat alles mogelijk is en 
er geen groene ontwikkeling wordt 
geremd door bijvoorbeeld geweigerde 
vergunningen of acceptatie van de 
bevolking. Dit scenario is niet realis-
tisch, maar geeft een goed beeld van 
het maximaal technisch haalbare in 
nederland. 

uitgaande van het reële, het tweede 
scenario, is de helft van onze toekomstige 
energie afkomstig van windmolens op zee. 
andere grote bronnen zijn wind op land, 
zon op land en binnenwateren, geothermie 
en energie uit biomassa. Daarbij hebben 
de onderzoekers al rekening gehouden met 

de controverse rondom het verbranden van 
hout uit buitenlandse bossen: “Sowieso is 
het aandeel biomassa uit hout maar een 
heel klein aandeel in het geheel”, zegt Geert 
Filippini, een van de onderzoeksleiders. 

Van windmolen naar 
stopcontact
Dan is er nog een belemmerende factor. De 
stroom die een windmolen op de noordzee 
op een zonnepaneel op een zonneweide 
opwekt, moet nog naar het stopcontact 
van een gebouw worden getransporteerd. 
De opwek van stroom is dus niet gelijk aan 
het verbruik. Hoewel het bijna altijd waait 
op de noordzee, zullen er ook dagen 
zijn waarop de molens niet draaien. net 
zoals dat zonnepanelen afhankelijk zijn 
van zonneschijn. Daarom is er een zoge-
noemde conversiefactor over deze cijfers 
gelegd. Er moet namelijk ook een buffer 
zijn. waterstof zou zo’n buffer kunnen zijn. 
Het maken van waterstof kost echter weer 
elektriciteit en levert niet net zoveel op. 
Hetzelfde geldt voor het transport van de 
stroom van de noordzee naar een stop-
contact. als dat allemaal verrekend wordt, 
blijft er nog ongeveer 950 PJ energie over 
op basis van het reële scenario.

Hoger dan ingeschat
allereerst is er goed nieuws. Vergeleken 
met de situatie en berekeningen in 2015, 
is de opwek van groene energie in 2050 nu 
een stuk hoger ingeschat. Bij Paris Proof 
wordt er gerekend met elektriciteitsverbruik 

in kilowattuur (kwh). andere vormen van 
die energie worden dan ook omgerekend 
naar kwh. De volledige energieopwek 
en het stroomverbruik in nederland is 
echter niet in kwh uit te drukken, maar in 
petajoule (PJ). werd er in 2015 gerekend 
op een energievoorraad van 600 PJ per 
jaar, nu is er berekend dat er 950 PJ (de 
1434 PJ min de conversie voor buffer en 
netverlies) per jaar beschikbaar is.
Die 950 PJ is beschikbaar voor heel 
nederland. Voor de waterkoker in de 
keuken tot hoogovens in iJmuiden en 
medisch apparatuur tot het klimaatsysteem 
in een kantoor. De gebouwde omgeving is 
verantwoordelijk voor ongeveer 37% van 
het energieverbruik, dus is er ook 37% van 
die 950 PJ beschikbaar voor gebouwen in 
nederland. Dat betekent dat er ongeveer 
350 PJ duurzame energie als ‘rantsoen’ 
beschikbaar voor panden zoals woningen, 
kantoren, distributiecentra, scholen, 
ziekenhuizen en winkels.

Omslag van energiebron naar duurzame finale energielevering Coen van Oostrom, CEO EDGE

Potentieel duurzame energie in Nederland

Meer groene energie, 
maar energie besparen 
blijft hoognodig

Dé multifunctionele 
hoogwaardige oplossing 
voor uw renovatie project.

Kooltherm® K12 Frameplaat
 � Met slechts 100 mm al een RD-waarde van 5

 � λD-waarde vanaf 0,020 W/(m·K)

 � Maakt renovatie gemakkelijk

 � Voorkomt dure bouwkundige aanpassingen

 � Voor kozijnen, borstweringen, binnenmuren en het na-isoleren van hellende daken

Kingspan Insulation B.V.
T: 0800 - 54 64 777 
E: info@kingspaninsulation.nl
www.kingspaninsulation.nl
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Alles begint met isoleren
ruim een derde van de totale Co2-uitstoot 
wordt veroorzaakt doordat gebouwen op 
temperatuur moeten worden gehouden. 
Een slecht geïsoleerde woning verliest 
al snel 30% energie via het dak en 25% 
energie via de gevel. niet voor niets is 
goede isolatie de meest effectieve methode 
om het energieverbruik in gebouwen terug 
te dringen. Een goed geïsoleerd gebouw 
kan tot een vermindering van maar liefst 
twee derde van de energieconsumptie 
leiden.

niet alleen energiebesparing en vermin-
dering van Co2-uitstoot zijn redenen om 
te isoleren. Goed geïsoleerde woningen 
voelen in de winter ook minder koud aan 
en in de zomer blijven goed geïsoleerde 
woningen langer koel. Hierdoor wordt de 
woning comfortabeler. Bovendien zorgt 
goed isoleren, in combinatie met luchtdicht 
bouwen, ervoor dat er geen onaangename 
tocht ontstaat, maar een behaaglijk binnen-
klimaat en kunnen vocht- en schimmel-
problemen voorkomen worden.

isolatie gaat de levensduur van het gebouw 
mee en is daardoor ook een hele goede 
investering. Dit in tegenstelling tot instal-
laties, die niet alleen stroom verbruiken, 
maar ook jaarlijks onderhoud behoeven 
én na 10-15 jaar weer vervangen moeten 
worden. De kans dat de levensduur van 
een installatie tegenvalt – dat deze minder 
gaat presteren – is altijd aanwezig. isolatie 
gaat daarentegen de levensduur van een 
gebouw mee en is daarmee waardevast

Eisen aan isolatie 
bij renovatie
ook voor renovaties zijn er eisen op 
het gebied van de energieprestatie van 
gebouwen. De overheid maakt daarbij 
onderscheid tussen renovatie van de isola-
tielagen en ingrijpende renovaties, waarbij 
meer dan 25% van het oppervlak van de 
gebouwschil wordt aangepast.

Energieprestaties bij renovatie naast ener-
gieprestaties voor nieuwbouw gelden ook 
eisen bij renovaties. Zo schrijft het bouwbe-
sluit voor woningen minimale rC-waardes 

voor bij renovatie van de isolatielagen: Dak: 
minimaal 2,0 m2·k/w Gevel: minimaal 
1,3 m2·k/w Vloer: minimaal 2,5 m2·k/w

Bij renovaties wordt onderscheid gemaakt 
tussen renovatie en ingrijpende renovatie. 
als er meer dan 25% van het oppervlakte 
van de gebouwschil wordt vernieuwd, 
veranderd of vergroot, dan liggen de 
vereiste rC-waardes hoger. Voor een ingrij-
pende renovatie gelden de volgende eisen: 
Dak: minimaal 6,3 m2·k/w Gevel: minimaal 
4,7 m2·k/w Vloer: minimaal 3,7 m2·k/w

Kooltherm maakt 
renoveren eenvoudig
Bij renovatie is de ruimte vaak beperkt terwijl 
er een zo hoog mogelijke isolatiewaarde 
behaald moet worden. De kingspan 
kooltherm producten maken slanke isolatie 
met een hoge isolatiewaarde mogelijk. Bij 
gelijke diktes is er met kooltherm veel 
minder warmteverlies als dat er met andere 
producten zou zijn. kooltherm is bovendien 
vezelvrij en dampopen wat voor renovatie, 
vooral aan de binnenzijde, fijn is voor het 
binnenklimaat.

wil jij meer weten over hoe je efficiënt 
kunt renoveren? Met welke regels 
je rekening moet houden en welke 
subsidies er beschikbaar zijn? of wil je 
gewoon voorop lopen in de markt met 
jouw renovatie kennis? Meld je dan aan 
voor de kingspan Efficiënt renoveren 
en transformeren (t)huiswerktraining via 
www.kingspan.com/nl/thuiswerktraining 
of neem contact op via 0800 - 54 64 777 
info@kingspaninsulation.nl.

Slim renoveren  
start met  
isoleren

Nederland staat aan de vooravond van een renovatie golf. Nog voor 2030 moeten er jaarlijks 

200.000 woningen van het aardgas af terwijl ook de energieprestatie eisen van woningen 

steeds scherper worden. Deze uitdaging vraagt om een gedegen aanpak die begint met 

isoleren, gevolgd door alternatieve bronnen van warmte en afsluitend het zelf opwekken 

van de benodigde energie. Maar waar begin je, en waar moet je rekening mee houden?

Leviat brengt de expertise, 
vaardigheden en middelen van 
de CRH-bedrijven in de divisie 
construction accessories samen 
in één wereldwijde organisatie.

Door gebruik te maken van onze  
wereldwijde technische middelen  
en productienetwerk zijn we 
flexibeler en in staat sneller te 
reageren. Door onze uitgebreide 
technische expertise en markt- 
kennis te combineren en al onze  

onderzoeks- en ontwikkelings-
activiteiten te coördineren, 
kunnen we sneller en effectiever 
innoveren. Investeren in digitale 
engineering zal onze ontwerp- 
en servicemogelijkheden blijven 
versnellen.

Wat de toekomstige eisen van 
onze branche en de wereld om 
ons heen ook mogen zijn,  We 
zijn er klaar voor.

De wereld verandert

Leviat.com

Leviat is de thuisbasis van toonaangevende productmerken: 

We zijn Leviat
We zijn er klaar voor

Vanaf 9 november 
gaan wij verder als 
Leviat
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vereniging heeft zich gecommitteerd aan 
de routekaart voor monumenten. wij 
doen bij elk pand zoveel mogelijk aan 
verduurzaming. Bij het ene pand meer dan 
bij het andere. nagele is een locatie waar 
we veel kunnen doen. Bij de keuze van 
projecten wegen we vijf variabelen: cultu-
rele waarde, verbruik, gebouwkenmerken, 
onderhoudsbehoefte en beleid. nagele 
scoort maximaal op alle vijf punten: de 
woningen zijn goedkoop en zeer energie-
onzuinig, beschikken over platte daken en 
ruimte waar installaties geplaatst kunnen 
worden, de aanpassingen konden mee 
in het reguliere onderhoud, en de vergun-
ningsaanvraag verliep soepel dankzij het 
duurzaamheidsprogramma.” Van de 32 

woningen in de karwijhof zijn er nu acht in 
de eerste fase verduurzaamd, zes in deze 
fase, en de overige woningen zijn, althans 
voor zover de bewoners dat wilden, voor-
zien van spouwmuurisolatie.

Monitoring
nu begint het grote monitoren: wat is de 
feitelijke energiebesparing? adolph: “we 
hopen dat zoveel mogelijk huurders inzicht 
willen geven in hun gasrekening door de tijd 
heen, en demografische gegevens zoals de 
samenstelling van hun huishouden delen. 
Dan kunnen we praktijkgegevens naast de 
berekeningen leggen. Daarnaast, omdat 
het in dit project om 32 dezelfde huizen 
gaat waar drie verschillende vormen van 

verduurzaming hebben plaatsgevonden, 
is ook de onderlinge vergelijking heel 
interessant.” Verder is adolph benieuwd 
naar de feitelijke woonervaring van de 
bewoners. “nederland is gewend aan 
de stralingswarmte van een radiator. Met 
vloerverwarming voelt het soms alsof het 
tocht, en dan wordt de cv een graadje 
hoger gezet. Hoewel het rekentechnisch 
niet nodig was, hebben we vanwege een 
mogelijk te ervaren koudeval collectoren 
onder de lange ramen geplaatst. En nu is 
het afwachten. En idealiter delen we de 
lessen met elkaar, want verduurzamen doe 
je niet alleen.”

www.hendrickdekeyser.nl

Museum woning: Inrichting 1957

Verduurzamen is een proces van vallen en 
opstaan. De beste oplossing is vaak afhan-
kelijk van de situatie. Daarom is er ook veel 
te leren van elkaar. Het kabinet vult het 
klimaatakkoord van Parijs onder meer in 
met het Programma aardgasvrije wijken, 
waarin gemeenten bestaande wijken als 
proeftuin kunnen aanmelden. Samen met 
innovators in voornamelijk de bouw en 
installatietechniek kan er 85 miljoen euro 
rijksbijdrage worden geïnvesteerd.

Winnend plan
ruim zeventig gemeenten meldden 
zich aan met vernieuwende verduurza-
mingsplannen. na selectie wees minister 
ollongren van Binnenlandse Zaken 27 
gemeenten aan, die zich elk onder-
scheiden in hun strategie om bestaande 
wijken haalbaar en betaalbaar te verduur-
zamen. in de noordoostpolder – naam 
van zowel de gemeente als het gehele 
noord-Flevoland – was het de coöpera-
tieve vereniging Energiek nagele dat het 
winnende plan ‘nagele in balans’ indiende 
voor een gasloos energieconcept. Hiervoor 

bundelden diverse organisaties in kleinere 
en grotere bijdragen de krachten, onder 
wie de gemeente noordoostpolder, Sacon 
architecten, adviesbureau BooM-Hoogers, 
gebouwverduurzamer innax, HoCoSto 
(seizoensopslagsystemen), woningcor-
poratie Mercatus, en restauratiespecialist 
Vereniging Hendrick de keyser.

PVT-zonnepanelen 
Deze laatste had al eerder een stukje 
nagele ‘geadopteerd’ om ervoor te zorgen 
dat het behouden blijft (zie Bouwaktua 
april 2019). Hendrick de keyser bracht de 
eerste acht woningen van het iconische 
karwijhof terug naar de oorspronkelijke 
staat, dat wil zeggen: de look van medio 
jaren vijftig, de tijd waarin de wijk gere-
aliseerd werd. Maar omdat er ook een 
duidelijke verduurzamingsopdracht lag, 
bestond het project eerder uit renoveren 
dan uit restaureren. Het ging hierbij niet om 
het toepassen van exact dezelfde materi-
alen, maar om materialen die eruit zien als 
de originele en tegelijkertijd voldoen aan 
de nieuwste bouwnormen. ook werden 

PV-panelen op de platte daken geïnstal-
leerd. “Bij de volgende zes woningen 
hebben we precies hetzelfde gedaan, en 
daarbij zijn ze van het gas gehaald”, aldus 
senior architect en teamleider restauratie 
ann-katrin adolph. “in samenwerking met 
de installateur hebben we gekozen voor 
PVt-zonnepanelen van triple Solar, die 
naast elektriciteit opwekken ook water 
voorverwarmen voor tapwater en verwar-
ming. Dit vormt een totaalsysteem met een 
niBE-warmtepomp. Het allermooiste zou 
zijn om in toekomst te kunnen aansluiten 
op een koude/warmteopslag voor het over-
tollige warm water van de zomermaanden. 
interessant zou ook een experiment met 
eigen opslagbatterijen zijn, maar deze zijn 
op dit moment nog niet goed genoeg.”

Bewoners beschermen
Met de gekozen oplossing is Hendrick de 
keyser niet meegegaan met de techniek 
die de voorkeur had van Energiek nagele. 
Daar werden namelijk vacuümbuiscollec-
toren op het dak geplaatst die warm water 
opwekken dat via een warmtenet naar 

alle aangesloten woningen stroomt. Het 
overschot aan warm water wordt per hof 
afgevoerd naar een ondergrondse, goed 
geïsoleerde opslagtank. in de winter wordt 
hieruit warmte geleverd aan de omliggende 
woningen. op zich een prachtig systeem, 
erkent adolph, maar juridisch te ingewik-
keld: “De dakinstallatie zou eigendom 
blijven van een grote energieleverancier. 
we vonden dat te risicovol voor de bewo-
ners en hebben er mede daarom van 
afgezien.” Het hele traject is al met al een 
flinke financiële aderlating. De verduurza-
ming van isolatie en installatie kostte per 
huis circa € 60.000,- euro, waar slechts 
een kleine tegemoetkoming vanuit de iSDE, 
namelijk (per woning circa € 3.000,-, tegen-
over stond. De huur voor de bewoners 
kan vanwege het segment in de sociale 
woningbouw nauwelijks verhoogd worden.

Eigen proeftuin
“ik zie de karwijhof in nagele als een proef-
tuin”, zo schetst adolph de argumenten 
onder deze investering. “uiteindelijk gaat 
het ons om Co2 te besparen, want de 

Hendrick de Keyser verduurzaamt Karwijhof verder

Nagele haalt 500 woningen 
van het aardgas

Architectonisch heeft Nagele altijd al een bijzondere plaats ingenomen. Zelfs internationaal, 
als het modernste dorp van Europa. Nu is het ook een van de gemeenten die van 
de overheid geld heeft ontvangen als proeftuin voor verduurzaming. Met ruimte voor 
verschillende oplossingen. Zo kozen Energiek Nagele en Vereniging Hendrick de Keyser 
elk een eigen route.
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Brandbestendigheid, 
duurzaamheid en continuïteit
Brandveiligheid maakt momenteel geen 
onderdeel uit van een duurzaamheidskeur-
merk zoals BrEEaM. Dat is opmerkelijk, 
want een gebouw dat niet kan afbranden is 
erg duurzaam. Duurzaamheidskeurmerken 
zouden ook aandacht voor brandveiligheid 
moeten hebben, maar richten zich nog 
vooral op het verminderen van het gebruik 
van energie en grondstoffen. 

De VSi, onderdeel van Federatie Veilig 
nederland, meent dat brandveiligheid een 
integraal onderdeel moet zijn van de duur-
zaamheidskeurmerken. realiseert u zich 
dat in de praktijk een keurmerk ervoor zorgt 
dat producten kunnen worden toegepast 
die de brandveiligheid van gebouwen in 
gevaar brengen? Met name het toepassen 
van brandbare isolatiematerialen vergroot 
de brandrisico’s met een grotere kans op 
het verlies van een gebouw bij brand! 
Duurzaamheid betekent ook continuïteit 
van bedrijfsprocessen. wanneer personen 
na de brand buiten staan, is weliswaar aan 

de wet voldaan, maar de gebouweigenaar 
heeft even goed een probleem. Dat wordt 
niet opgelost met een goede verzekering 
alleen.

De VSi pleit voor het uitbreiden van duur-
zaamheidskeurmerken met een onderdeel 
‘brandbestendigheid van het gebouw’ om 
te bepalen wat de impact is van brand. 
uitgangspunt is dat de eigenaar/ontwik-
kelaar moet weten hoe brandbestendig 
zijn gebouw gaat worden. Vooral in de 
ontwerpfase van een gebouw kunnen 
cruciale keuzes worden gemaakt wanneer 
het gaat over brandveiligheid. Zeker 
wanneer gedacht wordt volgens het mate-
rialenpaspoort en het ‘gebouw als pakhuis 
van bouwproducten’, is het beschermen 
van gebouwen tegen de gevolgen van 
brand van groot belang. 

Zonnepanelen, energieopslag 
en bewustwording van 
brandveiligheidsrisico’s 
De energietransitie zorgt voor een enorme 
toename van het gebruik van zonnepa-
nelen en energieopslagsystemen, meestal 
uitgevoerd met Lithium-ion batterijen. Deze 

toename heeft echter een keerzijde voor 
de brandveiligheid, namelijk een groter 
brandrisico. De kennis op het gebied 
van brandveiligheid van zonnepanelen 
en Lithium-ion batterijen ontwikkelt zich 
gelukkig ook razendsnel.

Meer zonnepanelen is uiteraard een goede 
ontwikkeling, maar daarbij mag aandacht 
voor brandpreventie niet ontbreken. 
Fouten in bedradingscircuits, omvormers 
en regelapparatuur van zonnepanelen, 
maar ook broei leidt soms tot problemen 
en in het ergste geval tot brand. wanneer 
een gebouw voorzien is van sprinklers 
is rekening gehouden met branden die 
in het gebouw ontstaan, maar niet auto-
matisch met de risico’s vanaf het dak. 
Zonnepanelen op brandbare daken kan 
dus niet zomaar. FM-Global biedt met een 
specifieke datasheet, richtlijnen voor het 
brandveilig installeren van zonnepanelen. 
ook Brandweer nederland biedt specifieke 
informatie aan.

Steeds vaker kiezen bedrijven voor een 
energieopslagsysteem met Lithium-ion 
batterijen en ook daar is vaak meer 
aandacht voor brandveiligheid nodig. 
kennis over brandbestrijding neemt toe 

en zo blijkt uit onderzoek van bijvoorbeeld 
nFPa research dat sprinklerinstallaties de 
beste oplossing zijn om energieopslagsys-
temen te beschermen. De brand wordt als 
het ware ‘ingepakt’ en kan zich niet verder 
uitbreiden. Bedrijven die al beschermd zijn 
met een sprinklerinstallatie hebben een 
duidelijke voorsprong.

De VSi acht meer aandacht voor brandvei-
ligheid wenselijk en zeker bij de gebouwei-
genaren en/of gebruikers die daar tenslotte 
verantwoordelijk voor zijn. De VSi stimuleert 
bewustwording van de toenemende risico’s 
en reikt graag kennis aan, zodat een 
bewuste(re) keuze voor maatregelen kan 
worden gemaakt. 

Leden van de VSi bieden al oplossingen 
voor de bescherming van gebouwen 
inclusief energieopslagsystemen. Er zijn 
ook oplossingen voor gevelbranden en 
oplossingen voor de bescherming van 
zonnepanelen. 

uw kennis verder verbreden? Lees meer 
over de bescherming van energieopslag-
systemen op sprinkler.nl.

John van Lierop is BrEEaM-Expert en werkt 
voor Federatie Veilig nederland. Vragen 
over dit artikel: john@eurosprinkler.org.

De afzichtelijke rij vierkante bedrijfsge-
bouwen op oude industrieterreinen van de 
jaren tachtig staan er vaak mistroostig bij. 
Ze zijn misschien nog gewild bij start-ups, 
maar de meeste ondernemers kiezen voor 
een pand met een representatief voor-
komen. Logisch, want tegenwoordig is de 
gevel niet alleen meer de eerste indruk van 

bezoekers, maar ook het visitekaartje op 
internet. En daarmee heeft de buitenkant 
meer dan ooit waarde gekregen.

Premium Facade Select 
naast een breed assortiment duurzame 
en brandwerende gevelpanelen die in 
kwaliteit en uitstraling de top vormen in de 

meer volumebouw, is Cladding Point ook 
vooraanstaand in het premiumsegment, 
zegt general salesmanager Harry van der 
Veen. “Met onder meer de prachtig geïso-
leerde Façade-producten kunnen gevels 
worden voorzien van bijzondere structuren 
via natuurlijke materialen, zoals Cortenstaal, 
aluminium, koper en rVS.” Voorbeelden 
te over. Zoals de Premium Facade Select: 
een revolutionair façade sandwichpaneel 
waarbij strakke lijnen het design bepalen. 
Het is een duurzaam prefabproduct met 
een onzichtbare bevestiging. Dit sandwich-
paneel kan horizontaal en verticaal gemon-
teerd worden. Met de keuze uit maar liefst 
negentien profielcombinatiemogelijkheden 
biedt dit product de unieke mogelijkheid 
elk gebouw een eigen identiteit te geven.

Premium Façade Iconic Skin 
weer van een heel andere stijl is de 
Premium Façade iconic Skin. De sand-
wichpanelen uit deze serie zijn voorzien 
van glas en laten zich onzichtbaar beves-
tigen. Door de mogelijkheid van variabele 
maatvoeringen en bijzondere effecten van 
het glas past dit product bij uitstek bij een 
heldere, en strakke architectuur. Een ander 
fascinerend aspect is de mogelijkheid om 
de grens tussen gebouw en omgeving te 
laten vervagen door het combineren van 
prints en het spiegeleffect van het glas. 
Hierdoor ontstaat een puristisch en zeer 
exclusief gebouw.

Premium Façade Individual
Een derde voorbeeld zijn de Premium 
Façade individual-sandwichpanelen met 
een maximaal onderscheidend vermogen 
dankzij de grote mate van individualisering. 
Deze zijn voorzien van bijzondere coatings 
met mooie texturen en kleuren. “De moge-
lijkheden in ons assortiment zijn eindeloos,” 
benadrukt Van der Veen. “De sky is letterlijk 
the limit in kleur en vormen. wij leveren 
zelfs panelen waarop per paneel vier 
verschillende profileringen kunnen worden 
toegepast. Dat geeft heel mooie effecten.”

Nieuwe markten
Dankzij de bijzondere designmogelijkheden 
van de Façade-collectie, kiezen steeds 

meer architecten ook in hun residentiële 
opdrachten voor Cladding Point. Vooral in 
het hogere segment zijn al diverse desig-
nwoningen met gevels van Cortenstaal 
opgeleverd. “ook consumenten wonen 
steeds liever in een huis met een eigen 
signatuur, waarin ze hun eigen persoon-
lijkheid kunnen leggen. Voor architecten 
een ideale kans om zich daarmee extra te 
onderscheiden.” De ontwerpmogelijkheden 
van de gevelpanelen worden overigens 
ook steeds vaker benut in andere nieuwe 
toepassingen. Zo worden steeds meer 
second homes gebouwd met de snel 
monteerbare, relatief goedkope en direct 
isolerende sandwichpanelen van Cladding 
Point. in veel operatiekamers en iC-stations 
met hun ultieme hygiënische voorschriften 
wordt Cladding Point gekozen vanwege de 
speciale antistatische coatings. En zo zijn 
er te veel spraakmakende toepassingen 
om op te noemen, bevestigt Van der Veen. 

“Daarom zijn we nu bezig met een vierhon-
derd pagina’s tellend referentieboek van 
mooie projecten die we de afgelopen vijf-
tien jaar hebben gerealiseerd. Die beelden 
spreken voor zichzelf.”

Cladding Point bv
Handelsweg 12

6662 NH ELST

T. 026 - 365 06 30

F. 026 - 365 06 31

E. info@claddingpoint.nl

I. www.claddingpoint.nl

Premium Facade Select

Premium Façade Iconic Skin 

Premium Façade Individual

Kies voor een brandveilige 
energietransitie

Een goed duurzaamheidsconcept is brandveilig. Maar hoe zit het precies met de 
combinatie van brandveiligheid en duurzaamheid? Duurzaamheid is verworden tot 
containerbegrip: een kapstok waaraan vele ontwikkelingen worden opgehangen. In dit 
artikel meer informatie om bewuster te kiezen voor brandveiligheid en duurzaamheid.

Cladding Point ziet groei in premiumpanelen voor utiliteit en residentieel

Onderscheid is troef 
in waardecreatie

Cladding Point breidt het team adviseurs voor architecten en zelfontwikkelende aannemers fors 

uit. Dat is niet voor niets. Investeerders zoeken de steeds schaarser wordende buitenkansjes 

om waardevast in vastgoed te beleggen. Dat wil zeggen: kwalitatief hoogwaardig en 

architectonisch onderscheidend. De premiumgevelpanelen van Cladding Point zorgen dat 

grenzen in esthetica en vormgeving kunnen worden verlegd.
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Volgens de ‘wet natuurbescherming’ 
moeten dieren en planten worden 
beschermd door extra maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld het plaatsen van vervan-
gende nestkasten. Hiervoor ontwikkelde 
isoBouw eerder al samen met Miecon de 
avi-nestkast voor mussen en mezen. Voor 
vleermuizen werkte Miecon tot nu toe met 
een houten systeem, hetgeen zijn beper-
kingen had.

in samenwerking met isoBouw is er nu 
een airpop® variant ontwikkeld. Dankzij 
de toepassing van airpop® zijn de kasten 
isolerend, licht in gewicht, maatvast, voch-
tongevoelig en duurzaam. 

De gepatenteerde vleermuiskast heeft 
een afmeting van 800 x 1000 mm en kan 
zeer eenvoudig ingebouwd worden in 

de spouwmuur. De kast kan huisvesting 
bieden aan ca. 200 vleermuizen, die 
zowel horizontaal als ook verticaal kunnen 
wegkruipen. uitwerpselen worden automa-
tisch afgevoerd uit de kast door de vorm 
en door de in- en uitvliegbewegingen 
van de vleermuizen. Voor de ingang zijn 
speciale toegangsstenen verkrijgbaar die 
in de buitenmuur worden ingemetseld en 
toepasbaar zijn bij iedere lagermaat.

De airpop® vleermuiskast kan worden 
besteld via Miecon.

De eigenaren van Miecon (links), 
Frans Kuenen en Wim van den Heuvel, 
nemen de eerste vleermuiskast 
in ontvangst uit handen van de 
accountmanager van IsoBouw, 
Cas-Jan Gadella (rechts)

Nieuwe vleermuiskasten van EPS

De bedrijven Miecon uit Nijmegen, gespecialiseerd in mitigatie, en IsoBouw brengen 
een unieke airpop® (EPS) kast op de markt voor de opvang van vleermuizen.

www.isobouw.nl/Avi-nestkast

Nestkast-voorziening in isolerende 
dakelementen
De Avi-nestkast kan bij SlimFix® RenoTwin

dakelementen fabrieksmatig worden 
aangebracht in de isolatiekern aan de 
gootzijde. Zo kunt u zonder extra 
werkzaamheden snel en eenvoudig invulling 
geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.

• Geïntegreerd in de dakelementen.
•  Geen extra bijkomende werkzaamheden.
• Voorkomt projectvertragingen.
• Extra BREEAM-punten.
•  Ontwikkeld i.s.m. mitigatiespecialist* 

Miecon.

*  Mitigatie is het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om 
schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen.

IsoBouw Avi-nestkast

NIEUW

200992_ISOBOUW_AviNestkast_260x380_D01.indd   1200992_ISOBOUW_AviNestkast_260x380_D01.indd   1 10-06-20   14:4410-06-20   14:44
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“Voor beide uitdagingen hebben wij unieke 
oplossingen ontwikkeld, waarbij veilig-
heid, duurzaamheid, het verlengen van 
de levensduur en efficiënt onderhoud in 
de toekomst centraal staan. Bovendien 
bieden onze oplossingen minimale overlast 
voor de omgeving.”

BaLM is gespecialiseerd in het repareren, 
spuiten en injecteren van beton en het 
repareren van kwaaitaal- en Mantavloeren, 
versterken van galerij- en balkonvloeren, 
aanbrengen van lijmwapening, versterken 
van bruggen, viaducten, tunnels, gemalen 
en stuwen, weg- en waterbouw en 
kathodische bescherming. “Sinds onze 
oprichting in 1962 hebben we de ontwik-
kelingen in de markt op de voet gevolgd. 
Zodoende hebben we veel kennis opge-
bouwd”, vertelt Vermeulen. “Deze kennis 
heeft aan de basis gelegen van diverse 
eigen ontwikkelingen voor betonherstel en 
betononderhoud. Zoals voor het algemeen 
versterken van bruggen, viaducten, tunnels, 
gemalen, stuwen en gebouwen.”

Civiele kunstwerken
De afgelopen tien jaar zijn – mede door de 
economische crisis – de budgetten voor 
het onderhoud van bijvoorbeeld civiele 
kunstwerken flink onder druk komen te 
staan, weet Vermeulen. “Hierdoor is een 
enorme onderhoudsachterstand ontstaan, 
waardoor de infrastructuur niet altijd meer 
aan de veiligheidsnormen voldoet en de 
belastingen van deze tijd niet meer aankan. 
Snelle én doeltreffende actie is gewenst, 

maar zorgt voor hoge kosten, overlast en 
verstoringen. onze versterkingsmethode 
met carbon lijmwapening gaat hiermee de 
strijd aan. De carbon lijmwapening voldoet 
aan alle certificeringen en kan eenvoudig 
vanaf de onderzijde van de civiele werken 
worden aangebracht, waardoor verstoring 
voor het wegverkeer tot een minimum 
wordt beperkt.”

naast bruggen, viaducten, tunnels, 
gemalen en stuwen biedt de carbon lijm-
wapening een ideale oplossing voor het 
opnieuw of extra versterken van gebouwen. 
Bijvoorbeeld bij herbestemming, waarbij 
andere (belasting) eisen gelden.

Galerij- en balkonvloeren
Een tweede dringende vraag waar BaLM 
op inspeelt, is het constructief versterken 
van galerij- en balkonvloeren van flatge-
bouwen. “we kennen allemaal de verhalen 
uit Leeuwarden, waar in 2014 een aantal 
galerijen zijn ingestort”, vertelt Vermeulen. 
“uit diverse onderzoeken die nadien zijn 
uitgevoerd, blijkt dat de problemen in 
Leeuwarden niet op zichzelf staan. overal 
in ons land blijken balkon- en galerijvloeren 
niet (meer) aan de wettelijke eisen te 
voldoen en zijn verstevigende maatregelen 
nodig. om hier op een solide, duurzame 
en (kosten) efficiënte wijze invulling aan te 
geven, hebben wij een uniek ankersysteem 
ontwikkeld dat is beproefd en goedge-
keurd door diverse externe, onafhankelijke 
bureaus. onze ankers kunnen eenvoudig 
vanaf de voorzijde in de balkon- en 

galerijvloeren worden aangebracht en 
nemen de volledige wapening over. Een 
constructieve versterking voor ten minste 
50 jaar is het resultaat.”

Parkeergarages
Een derde techniek is ontwikkeld voor het 
versterken van betonvloeren (tt-liggers) 
in parkeergarages, door middel van een 
voorgespannen lijmwapening. “onlangs 
hebben wij een opdracht ontvangen 
voor de constructieve versterking van het 
oudste parkeergebouw van rotterdam, die 
getransformeerd zal worden tot showroom, 
vertelt Vermeulen. “Het gebouw is 45 jaar 
oud en de vloeren voldeden niet meer 
aan de belastings- en veiligheidseisen 
van vandaag. Dankzij onze innovatieve 
voorgespannen lijmwapeningstechniek 
kunnen de gebouwen duurzaam behouden 
worden, dit heeft financieel veel voordelen 
en scheelt op de bouwtijd. in plaats van 
9 tot 12 maanden doorlooptijd zijn onze 
werkzaamheden in slechts 3 maanden 
gereed.”

Speciaal voor de parkeergarage en in 
samenwerking met de constructeur van 
aBt heeft BaLM een bestaande veran-
kering met lijmwapening doorontwikkeld, 
vertelt hij. “in totaal hebben we 6.000 m¹ 
bestaande tt-liggers versterkt door aan 
de onderzijde een lijmwapening onder 
voorspanning aan te brengen. Dankzij deze 
techniek is de nuttige belasting met maar 
liefst 3 keer verhoogd.”

naast deze parkeergarage heeft BaLM 
recent o.a. parkeergarages versterkt op 
de Luchthaven in rotterdam. Daarnaast 
heeft BaLM de vloeren van ahoy 
rotterdam en diverse kolommen en 
vloeren op Schiphol airport constructief 
versterkt, evenals meer dan 50 bruggen 
en viaducten verspreid door het land.

Balm BV
Eendrachtsweg 9

4131 NS VIANEN

T. 0347 - 37 41 74 

E. info@balmbv.nl

I. www.balmbv.nl

Junttan B.V.
TOT UW DIENST IN NEDERLAND
Michiel van Es
M. +316 5769 8002
E. michiel.vanes@junttan.com

Innovatieve systemen borgen 
constructieve veiligheid en 
levensduur van betonconstructies

Nederland staat de komende jaren voor enorme uitdagingen, als het om het versterken 
van betonconstructies gaat. “Niet alleen onze bruggen, viaducten, tunnels, gemalen en 
stuwen moeten nodig preventief worden aangepakt, ook het constructief versterken 
van de balkons en galerijen van flatgebouwen is urgent”, illustreert Kees Vermeulen, 
directeur van BALM BV.
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Trend
DecoDesign is de nieuwe aanwinst in de 
lijn van Eurocol surface finishing-producten 
voor vloeren en wanden. Een trend die 
enkele jaren geleden werd ingezet, naast 
het bestaande productaanbod voor 

het verlijmen en voegen van tegels en 
het installeren van vloerbedekkingen. 
DecoDesign is een aantrekkelijk product 
voor de professionele projectinrichter. 
Dankzij de korte droogtijden is die in staat 
een project in ruim één werkdag een fraaie 
metamorfose te geven.

Warm, duurzaam 
en comfortabel
anders dan bij epoxy- en Pu-producten, 
heeft DecoDesign een warme, hoog-
waardige en duurzame uitstraling. Daarbij 
biedt het nieuwe Eurocol-product tegelijk 
veel comfort en gebruiksgemak. Dankzij 
de uitgebalanceerde receptuur en 
het aanbrengen in meerdere lagen, is 
DecoDesign bovendien kleurvast. Het 
wordt toegepast op vlakke vloeren en 
wanden, die hiervoor eerst worden 
geëgaliseerd.

Klaar na ruim één werkdag
ook bij de ontwikkeling van DecoDesign 
heeft Forbo Eurocol weer veel aandacht 
voor prettige verwerkingseigenschappen. 

De basiscoating, 330 ColourCoat, lever-
baar in acht basiskleuren, wordt eenvoudig 
aangebracht met een microvezelroller. 
na droging van deze eerste laag kan de 
tweede er direct overheen. Vervolgens 
wordt de coating opgespoten met 331 
SprayCoat. Met deze ‘pixelspray’ verkrijg-
baar in drie kleuren, breng je het unieke 
dessin aan. in combinatie met de acht 
basiskleuren kan de klant kiezen uit veer-
tien vastgestelde dessincombinaties. De 
finishing touch wordt gevormd door een 
2-componentenlaklaag. op de vloer zijn 
twee lagen nodig, op de wand een. De 
tweede laag op de vloer kan direct op dag 
2 worden aangebracht. op deze manier 
beschikt de klant na ruim één werkdag over 
een volledig nieuw, stijlvol en duurzaam 
interieur.

DecoDesign-productinformatie vindt u op:
https://www.eurocol.nl/decodesign

Voor technisch advies kunt u bellen 
naar de afdeling technische adviezen: 
+31 (0)75 627 16 30 of mailen naar: 
info.eurocol@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Industrieweg 1-2

1521 NA WORMERVEER

Postbus 130

1520 AC WORMERVEER

T. 075 - 627 16 00

I. www.eurocol.nl

Met DecoDesign introduceert Forbo 
Eurocol een nieuw designproduct voor vloer 
en wand. Een innovatieve en decoratieve 
afwerking, op basis van een watergedragen 
acrylaatcoating die wordt opgespoten met 
SprayCoat, voor een uniek dessin.

Forbo Eurocol breidt de surface finishing-productenlijn 
verder uit met DecoDesign

Decoratieve  
coating voor  
vloer en wand
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Een goed voorbeeld zegt meer dan een 
glad verkooppraatje. Dat laatste hoef je 
ook niet van directeur rob wiedemeijer 
te verwachten. kwaliteit, daar draait het 
om. En dan is het niet verwonderlijk dat 
Grouttech een van de twee toegelaten 
bedrijven is die betonreparatiemortels 
leveren voor de renovatie van tihange, de 
kerncentrale in de Belgische provincie Luik. 
Het bedrijf voldoet probleemloos aan de 
strenge normen en doorloopt de zware 
audits glansrijk, wat voor wiedemeijer de 
robuustheid van zijn organisatie bevestigt.

Achter de feiten aan
“onze klanten lopen heel vaak achter de 
feiten aan”, ziet wiedemeijer in praktijk. “Ze 
hebben een opdracht aangenomen, maar 
komen dan in het werk iets tegen waarop 
ze niet hadden gerekend. Bijvoorbeeld in 
de ondergrond of in de constructie. Dan is 
de vraag: wat is de oplossing? En vooral: 
hoe snel, want iedereen staat al startklaar? 
onze adviseurs komen, op locatie kijken 
om het probleem direct op te lossen. Door 
een of meerdere producten te adviseren, 
maar de oplossing kan ook zitten in 

een andere manier van verwerken of de 
gekozen techniek. Denk aan handmatig of 
verspuiten. of met een starre of flexibele 
verbinding.” uiteraard schuift Grouttech 
ook vaak aan in de ontwerp- of offertefase. 
“we proberen het assortiment zo over-
zichtelijk mogelijk te houden, maar tegelijk 
weten we als geen ander dat specifieke 
toepassingen om specifieke producten 
vragen. Je moet dus echt wel weten 
welke opties er zijn en welke kenmerken 
die hebben. Producttechnisch, maar ook 
financieel, en tegenwoordig steeds belang-
rijker: wat betreft duurzaamheid.”

Zonder oplosmiddelen
Duurzaamheid is inderdaad een van de 
actuele onderwerpen. Grouttech zelf levert 
al twintig jaar producten die nagenoeg 
vrij zijn van oplosmiddelen. Maar ook bij 
opdrachtgevers herkent wiedemeijer 
deze trend: “Lag vroeger de focus veel 
meer op repareren, tegenwoordig gaat het 
veel meer om preventief beschermen. De 
economische en technische levensduur 
zijn nadrukkelijk een factor in de investe-
ringsafwegingen. want hoe langer een 

betonconstructie in goede staat blijft, onge-
acht of dat een vloer, viaduct of flatgebouw 
is, hoe duurzamer dat is voor het benutten 
van de gebruikte grondstoffen.” Zo werd 
Grouttech ingeschakeld voor de verduurza-
ming van een betonnen tunnelbak in Breda. 
in het kader van vergroening en geluidsarm 
maken van de omgeving was het plan 
ontstaan om de drukbereden tunnelbak 
te voorzien van wandbeplanting die een 
natuurlijk aanzicht heeft en dempend 
werkt. Maar achter de benodigde, en 
straks volgroeide raamwerken is het beto-
noppervlak niet meer bereikbaar voor het 
gebruikelijke onderhoud. Daarom werden 
de wanden eerst gereinigd, waar nodig 
gerepareerd, en voorzien van een extra 
beschermende laag.

Belofte waarmaken
“Het is slechts een voorbeeld van onze 
brede dienstverlening”, aldus wiedemeijer. 

“Vanuit onze vestigingen in nunspeet 
en aalst (België), ontwikkelen en produ-
ceren we innovatieve bouwchemische 
producten voor het repareren, coaten, 
injecteren en beschermen van beton. En 

zijn er specifieke wensen ten aanzien van 
bijvoorbeeld de kleur of samenstelling van 
een product, dan ontwikkelen wij graag 
een product op maat. Dat levert soms 
verrassende innovaties op, zoals onze 
epoxycoating voor natte ondergronden. 
onze klanten passen betonreparatiepro-
ducten toe in uiteenlopende situaties en 
bedrijfstakken. woningbouw, utiliteitsbouw, 
grond-, weg- en waterbouw, infrastructuur, 
parkeergarages, bedrijfshallen, industrie, 
windmolens, maritieme constructies, 
kunstobjecten... Er is zelfs iemand die 
een compleet zeilschip heeft gebouwd 
met onze betonreparatiemortel. En als 
er behoefte is aan betonspuitmachines, 
injectiepompen of ander equipment, dan 
leveren we zelfs dat. Zo maken we onze 
belofte van een totaaloplossing elke dag 
waar.”

Grouttech
E. info@grouttech.nl

I. www.grouttech.eu

Technische mortels, injectievloeistoffen, afdichtingssystemen en kunststofvloeren: die vormen 

de kern van betonreparatiespecialist Grouttech. “Dat is slechts de helft van het verhaal”, vult 

directeur Rob Wiedemeijer aan. “De kern van ons bedrijf bestaat ook uit hoogwaardig advies 

en zeer snelle levertijden. Zodat de verwerkers de optimale oplossing aan hun opdrachtgever 

kunnen bieden en zelf zonder tijdverlies aan de slag kunnen.

Perfecte oplossing bestaat uit product, advies en snelheid 

Grouttech partner 
in betonreparatie 
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wat in 1897 begon als stukadoorsbedrijf 
is uitgegroeid tot een toonaangevend 
bedrijf voor het totaalonderhoud van 
betonconstructies. als allround specialist 
in betononderhoud heeft Vogel kennis en 
ervaring in onder andere het herstel van 
uitkragende betonnen vloeren, spuitbeton, 
onderhoud van monumenten, industrieel 
betononderhoud en constructieherstel. 
Verder is Vogel gespecialiseerd in kathodi-
sche bescherming, technisch onderzoek, 
hydrodemolition en het repareren van vloer-
constructies. als totaalondernemer heeft 
Vogel alles onder één dak; van onderzoek 
en inspectie, tot ontwerp en uitvoering. 

Lijmwapening
wanneer een betonconstructie onvol-
doende restcapaciteit heeft, is constructief 
herstel benodigd. Versterking met lijmwa-
pening is een relatief eenvoudige oplos-
sing. Lijmwapening bestaat bijvoorbeeld 
uit dunne, supersterke Carbon Versterkte 
kunststof (CVk) lamellen die verlijmd 
worden met epoxy op het betonoppervlak. 

Deze oplossing is onder meer toegepast 
voor het vergroten van de momentcapa-
citeit van de liggers van de nijkerkerbrug. 
De lamellen zijn aan de onderzijde van 
de liggers aangebracht en aan het begin 

en einde verankerd. Het op grote schaal 
toepassen van deze techniek op voorge-
spannen liggers, waarbij het verkeer door-
gaand gebruik blijft maken van de brug, is 
uniek in nederland.

Balkon- en galerijvloeren
Speciaal voor het versterken van uitkra-
gende balkon- en galerijvloeren heeft 
Vogel het VVuV-systeem ontwikkeld. VVuV 
staat voor Vogel Verankeringssysteem 
voor uitkragende Vloeren. na toepas-
sing van dit gepatenteerde systeem is de 
constructieve veiligheid van de uitkragende 
betonnen vloeren weer optimaal hersteld. 
De uitkragende vloeren worden met 
carbonstaven verankerd aan de achterlig-
gende constructievloer. Hierbij wordt de 
hinder voor de bewoners tot een minimum 
beperkt. Door Vogel zijn in de afgelopen 
jaren meer dan 350 complexen versterkt 
met deze methode.

Kathodische bescherming
kathodische bescherming (kB) is een 
moderne techniek waarmee beton lang-
durig wordt beschermd tegen schade 
als gevolg van wapeningscorrosie. De 
toepassing van kB grijpt in op het elektro-
chemische corrosieproces. Hiermee wordt 
het schadeproces gestopt en schade aan 
de constructie voorkomen. kB heeft als 
voordeel dat de constructie kan worden 
behouden en de techniek niet zichtbaar 
kan worden toegepast. in vergelijking 
tot andere (herstel)technieken hoeft er 
bij betonconstructies minder beton te 

worden gesaneerd. Dit komt ten goede 
aan de constructieve veiligheid en heeft als 
bijkomend voordeel dat er minder overlast 
is voor de omgeving. 

in opdracht van rijkswaterstaat zijn 2.500 
liggerkoppen voorzien van kathodische 
bescherming. Deze duurzame oplossing 
wordt gedurende 20 jaar gemonitord en 
onderhouden. Vogel is gespecialiseerd in 
monitoring en inspectie van kB-systemen 
op lange termijn.

Vogel B.V. / Vogel Kathodische 
Bescherming B.V.
Wattstraat 40

3335 LV ZWIJNDRECHT

T. 078 - 610 04 00

E. vogel@vogel-bv.nl

I. www.vogel-bv.nl

In Nederland staan we voor de grootste onderhoudsopgave ooit als het gaat om 
betonconstructies. De renovatie en constructieve versterking van bruggen, viaducten, 
sluizen maar ook utiliteitsbouw en woningbouw is van groot belang. Vogel beschikt over 
vele specialistische oplossingen voor deze uitdagingen.

Levensduurverlenging en constructief herstel betonconstructies

Diverse technieken specialistisch 
betonherstel onder één dak
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onontbeerlijk. “Funderingsmachines staan 
langs de weg, het spoor of bij een winkel-
gebied. wij nemen veiligheidsmaatregelen 
rond onze machines, maar er is meer nodig 
om een goede veiligheidszone te creëren. 
opdrachtgevers en betrokken overheden 
moeten zich ervan bewust zijn dat voor 
echte veiligheid de weg moet worden 
afgezet of verkeersregelaars ingehuurd. 
wij zijn altijd onderdeel van een keten. Dus 
op het moment dat er een vergunning 
wordt verleend door een gemeente voor 
een bouwwerk, moet dat soort aspecten 
eigenlijk meteen worden meegeregeld.” 

Er wordt nog op meer fronten binnen de 
nVaF gewerkt aan veiligheid. Zo is recent 
een richtlijn uitgebracht over werken in 
vervuilde grond en grondwater, en wordt 
momenteel de richtlijn Veilig hijsen uit 2016 
geheel herzien.

Investeren in kwaliteit
ook in een vakgebied met een dergelijke 
lange historie als heien en fundering blijven 
er altijd verbeteringen mogelijk. Begin 2021 
is een projectgroep kabels en leidingen 
van start gegaan om te kijken in de 
keten hoe graafschades zo veel mogelijk 
kunnen worden vermeden. Een andere 
groep nVaF-leden voert vanaf februari 
2021 draagkrachtproeven uit op bepaalde 
nieuwe types funderingspalen, zoals 
schroefinjectiepalen. Daarnaast realiseert 
Estié zich dat het ook belangrijk is om de 
toekomstige kwaliteit van de branche te 
verzekeren. “Er staat een mbo-2-opleiding 
Vakman Funderingen in de steigers. Het 

wordt een heel aantrekkelijke, praktische 
en brede BBL-opleiding met onder meer 
lassen, meten en uitzetten, infra, en veilig-
heid. Daarnaast hebben we een lespakket 
voor basisscholen met als uitgangspunt de 
toren van Pisa. Met dit leuke pakket over 
funderen helpen we de basisscholen die 
verplicht zijn om iets te doen aan techniek-
onderwijs. En hopen we veel kinderen te 
enthousiasmeren voor dit mooie vak.”

De nVaF wordt groter en groter. En wordt 
daarmee sterker en sterker. inmiddels 
hebben bijna honderd funderingsbedrijven 
zich aangesloten bij de vereniging. Logisch, 
vindt Estié, want wie niet is aangesloten, 
mist de boot. Plukt bijvoorbeeld niet de 
voordelen van de uitgebreide kennisnet-
werken. En laat dus niet alleen een kans 
liggen om de vereniging nog invloedrijker 
te maken, maar snijdt ook zichzelf in de 

vingers. De nVaF stoomt inmiddels op 
volle kracht vooruit. Met tal van thema’s 
die op verschillende manieren onder de 
loep worden genomen. Zoals duurzaam-
heid, veiligheid, maar ook promotie in het 
onderwijs van het funderingsvak. 

CO2-discussie
ook de funderingsbranche kijkt kritisch 
naar het aandeel dat zij levert aan de 
Co2-problematiek, en vooral wat zij kan 
bijdragen aan de oplossing. Dat resulteerde 
in het oprichten van een nieuwe werkgroep 
Duurzaamheid dit jaar. “Duurzaamheid is 
een containerbegrip”, constateert Estié. 

“De funderingsbranche is ervan overtuigd 
dat we hier iets mee moeten doen, maar 
wat dan? Het gros van de Co2 waarbij 
wij zijn betrokken, zit in het beton en staal 
dat we in de grond stoppen. Maar wat en 
hoeveel wordt bepaald door de ontwerpers. 
waar wij wél invloed op kunnen uitoefenen 
is duurzaamheid van ons machinepark.” 
Estié bevestigt dat de uitstoot daarvan 
best pittig is. Maar wijst ook op een 
andere dimensie van duurzaamheid. “onze 
machines gaan twintig tot dertig jaar mee. 

wij funderen voor gebouwen met een 
levensduur van minimaal zo’n vijftig tot 
honderd jaar. als er wordt vervangen, dan 
gebeurt dat naar de nieuwste standaarden. 
natuurlijk kunnen wij dingen versnellen, 
maar dan moeten we wel middelen krijgen. 
als de overheid boeren kan uitkopen, 
waarom dan niet ons machinepark? want 
wanneer de rekening eenzijdig bij de 

bedrijven komt te liggen, dan ben ik bang 
dat dat invloed heeft op bijvoorbeeld de 
betaalbaarheid van woningen.”

Veiligheid rond het werk
Een ander resultaat van het afgelopen jaar 
is de richtlijn voor werken in de publieke 
omgeving. ook daarin, benadrukt Estié, 
is de afstemming met andere partijen 

Nederlandse Vereniging 
Aannemers Funderingswerken
Ceintuurbaan 2

3847 LG HARDERWIJK (Gebouw 70)

T. 0341 - 45 61 91

E. secretariaat@nvaf.nl

I. www.nvaf.nl

Jaap Estié, directeur van brancheorganisatie NVAF

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van hele keten

NVAF zet in op 
duurzaamheid 
en veiligheid

Meer dan honderd vrijwilligers zetten zich binnen de NVAF in om de dienstverlening in 

fundering beter, duurzamer en veiliger te maken. Via werk- en projectgroepen, richtlijnen, 

proeven en andere initiatieven. Een inspanning die niet zonder medewerking van andere 

partijen kan, aldus Jaap Estié, directeur van brancheorganisatie NVAF. En wat is de link met 

de toren van Pisa?
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Bekende en vertrouwde merkproducten, 
zoals ancon dwarskrachtaansluitingen, 
HaLFEn ankerrails en Plaka betonacces-
soires, zullen deel uitmaken van Leviat’s 
uitgebreide wereldwijde productportfolio 
en zullen door Leviat op de markt blijven 
worden gebracht en ontwikkeld. 

Leviat heeft bijna 3.000 medewerkers op 
60 locaties wereldwijd. als één wereldwijd 
bedrijf biedt Leviat klanten meer technische 
expertise en middelen, een grotere en 
flexibelere supply chain en betere, snellere 
innovatie.

Ga naar Leviat.com voor meer informatie, 
inclusief de volledige reeks productmerken 
en internationale contactgegevens.

Mehmet Pekarun, algemeen directeur 

van Leviat, zei: “Vandaag lanceren we 

officieel onze nieuwe Leviat-identiteit 

wereldwijd. Het is een belangrijke ontwik-

keling die ons bedrijf verder zal versterken, 

aangezien we de expertise en middelen van 

onze bestaande bedrijven voor bouwac-

cessoires bundelen onder één wereldwijd 

merk.”

“Door samen te werken als één wereldwijd 

team, zijn we beter uitgerust om onze 

volledige ontwerp- en productiemiddelen, 

verspreid over vier continenten, te benutten 

en ervoor te zorgen dat Leviat nog beter 

kan inspelen op veranderende klantbe-

hoeften. Door onze technische expertise, 

marktkennis en onderzoeks- en ontwikke-

lingsactiviteiten te combineren, kan Leviat 

de lancering van nieuwe, baanbrekende 

bouwinnovaties versnellen.”

“Wat de toekomstige eisen van 
onze branche ook mogen zijn, 
als Leviat zijn we er klaar voor!”

De lancering van Leviat 
verenigt bedrijven in de 
divisie bouwaccessoires 
onder een nieuw wereld-
wijd merk

9 November 2020: Leviat, het nieuwe 
wereldwijde merk voor CRH-bedrijven in 
de divisie construction accessories, wordt 
vandaag gelanceerd. Onder het merk 
Leviat komen toonaangevende namen, 
waaronder Ancon, HALFEN, Helifix en 
Plaka, samen als één wereldwijd bedrijf, 
waardoor een wereldleider ontstaat op het 
gebied van verbindings-, bevestigings- 
en verankeringstechnologie.

Over CRH 
CrH (LSE: CrH, iSE: CrG, nYSE: 
CrH) is het toonaangevende bouw-
materialenbedrijf ter wereld, met 79.200 
medewerkers op ongeveer 3.100 
bedrijfslocaties in 30 landen. Het is het 
grootste bedrijf in bouwmaterialen in 
noord-amerika, een toonaangevend 
bedrijf in zware materialen in Europa 
en heeft posities in zowel azië als Zuid-
amerika. CrH produceert en levert een 
reeks geïntegreerde bouwmaterialen, 
producten en innovatieve oplossingen 
die overal in de bouwsector te vinden 
zijn, van grote openbare infrastructuur-
projecten tot commerciële gebouwen 
en woningen. CrH is een Fortune 
500-bedrijf en maakt deel uit van de 
FtSE 100 index, de Euro StoXX 50 
index, de iSEQ 20 en de Dow Jones 
Sustainability index (DJSi) Europe. De 
american Depositary Shares van CrH 
zijn genoteerd aan de nYSE.

Ga voor meer informatie naar 

www.crh.com

Over Leviat
Leviat, een CrH-bedrijf, is een wereld-
leider op het gebied van verbindings-, 
bevestigings-, hijs- en verankerings-
technologie voor de bouwsector. De 
technische producten en innovatieve 
bouwoplossingen van Leviat worden 
gebruikt in verschillende marktseg-
menten, van woningen tot infrastructuur, 
waardoor onze klanten beter, sterker, 
veiliger en sneller kunnen bouwen. Het 
bedrijf heeft 3.000 mensen in dienst op 
60 locaties in noord-amerika, Europa, 
azië en australazië. Leviat’s reeks 
vertrouwde productmerken omvatten 
onder andere ancon, HaLFEn, Plaka 
en Meadow Burke.

Ga voor meer informatie naar 

www.leviat.com 

DE COMPLEXE 
BINNENSTEDELIJKE 
ONDERGROND
De ondergrond in ons stedelijk gebied is druk. 
Bouwen in deze omgeving vraagt om samenwerken 
zonder belemmeringen. Denken en doen in 
oplossingen. Van fundering tot begane grondvloer.
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Wij zijn gespecialiseerd in funderingswerken. 

Denk daarbij aan prefab heien, schroefinjec-

tiepalen, het voorboren voor allerlei soorten 

funderingspalen en ankersystemen en het 

crushen van palen. Maar ook voor het verwij-

deren van funderingspalen en het injecteren 

van de ontstane holle ruimtes belt u Van 

Schie. Daarnaast is het hoogfrequent en so-

nisch trillen en het drukken van damwanden 

en buisprofielen onze kracht.

De juiste basis
is het halve werk
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projecten op
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over de hele breedte van het vak goed zijn, 
dat is het niveau dat bij Geosonda elke dag 
wordt nagestreefd. Beter nog: wordt waar-
gemaakt. En dan maakt het letterlijk niet 
uit of het om een sonderingsopdracht gaat 
voor een hele VinEX-wijk of een achterzijde 
van een woonhuis voor een aanbouw. Voor 
een monumentaal pand of een hoogbouw-
project. of voor een snelheidsportaal op de 
snelweg of een winkelcentrum.

Technische complexiteit
Hoewel: de Markthal in rotterdam valt toch 
wel onder een van de mooiste projecten die 
directeur aad van der Burg op zijn erelijst 

heeft staan. Vanwege het blikvangende 
architectonisch hoogstandje jazeker, maar 
vooral vanwege de technische complexi-
teit. “De ondergelegen parkeergarage 
gaat tot vijftien meter diep. Midden in het 
centrum, dus lastig bereikbaar. En heel veel 
bestaande gebouwen en infra in de omge-
ving die niet mogen verzakken. in zo’n grote 
bouwput kom je bovendien van alles tegen 
in de bodem, zoals oude heipalen, voor-
malige grachten, allerlei andere afwijkende 
zaken.” Bij ‘normale’ werkzaamheden op 
braakliggend terrein sondeert Geosonda 
eenmalig en is daarmee klaar. Maar bij 
de bouw van de Markthal zat het bedrijf 

er voortdurend bovenop. na de primaire 
bodemonderzoeken werden hellingmeet-
buizen of inclinometers aangebracht om 
vervormingen in de horizontale richting 
te meten. Het laatste wat immers moest 
gebeuren is dat grondlagen uit de directe 
omgeving zich naar de put verplaatsten 
waardoor elders verzwakkingen op zouden 
treden. “Daarnaast monitorden we of het 
trekken van de oude palen niet de draag-
kracht van bodem te veel heeft beïnvloed. 
En toen de grond weer werd aangevuld 
voerden we metingen uit naar voldoende 
hardheid voor stabiele wegen.”

Breed aanbod
naast het uitvoeren van sonderingen biedt 
Geosonda nog een breed aanbod van 
andere bodemdiensten. Denk aan grond-
watermonitoring, belangrijk omdat veran-
deringen in de grondwaterstand kunnen 
leiden tot wateroverlast en zettingen. 
trillingsmetingen aan gebouwen, leidingen 
en bruggen om te kijken of werkzaam-
heden schade en hinder veroorzaken in een 
bebouwde omgeving. Het akoestisch door-
meten van heipalen om mogelijke schade 
die is veroorzaakt door het aanbrengen 
van heipalen te onderzoeken. of bode-
minjectie als optie voor het uitvoeren van 
een insitu-bodemsanering door vloeistoffen 
in de bodem te injecteren om bacteriën te 
stimuleren om verontreinigingen (voorna-
melijk chloorkoolwaterstoffen) af te breken. 
Speciaal voor nGE-onderzoek, afkorting 

voor ‘niet-gesprongen explosieven’, liet 
Van der Burg een eigen machine ontwik-
kelen. Die is niet alleen sneller, maar maakt 
ook detecteren op grotere diepte mogelijk. 

“Een traditionele magnetometer, de feitelijke 
metaaldetector, meet twee tot vijf meter 
diep. Maar in Gouda bijvoorbeeld, zijn er 
verdachte gebieden waar bommen tien tot 
twaalf meter onder het oppervlak kunnen 
liggen. Er kan dan dieptedetectie worden 
uitgevoerd, dankzij onze speciale chain-
drive die de magnetometer dan de grond 
in drukt.”

Innoveren in duurzaamheid
De voortdurende innovatie in het materieel 
is naast technische professionalisering 
eveneens gericht op duurzaamheid.  Zo 
heeft Geosonda de afgelopen jaren alle 
machines vervangen door exemplaren 
die aan de nieuwste milieueisen voldoen. 
Daarmee zijn onze sondeervrachtwagens, 
maxi-, midi- en minirupsen welkom in 
zowel binnenstedelijk gebied als op andere 
locaties met milieuzones, bijvoorbeeld op 
de Maasvlakte. “Daarmee zijn we volledig 
voorbereid op elke uitdaging”, aldus Van 
der Burg. “Zo verstevigen wij onze repu-
tatie als specialist in moeilijke projecten 
met complexe grondlagen en lastige 
bereikbaarheid.”

Geosonda bv
Curieweg 19

2408 BZ ALPHEN AAN DEN RIJN

T. 0172 - 44 98 22

Geosonda bv
Franse Akker 13

4824 AL BREDA

T. 076 - 522 05 66 

E. info@geosonda.nl

I. www.geosonda.nl

Expertise voor moeilijke projecten met complexe grondlagen 

Geosonda investeert in 
state-of-the-art machinepark

Ruim 1.500 projecten per jaar door geheel Nederland voert bodemonderzoeker 
Geosonda vanuit vestigingen in Alphen aan de Rijn en Breda uit. Opdrachtgevers weten 
dat ze nooit een ‘nee’ te horen krijgen. Want desnoods bouwt het bedrijf een speciale 
machine om te kunnen wat niemand anders kan. Bovendien is de laatste drie jaar het 
hele machinepark vernieuwd, en voldoet daarmee aan de laatste milieunormen.

De vooruitgang ervaren.

  Hoge beschikbaarheid en lange levensduur door robuuste machine techniek.
  Lage emissies en hoge doeltreffendheid door intelligent aandrijfsysteem.
  Hoog bedieningscomfort door innovatieve besturingstechniek. 
  Passende uitrustingsstukken garanderen hoge productiviteit.
  Geoptimaliseerde bouwprocessen door passend advies.

Funderingsmachines van Liebherr.

Liebherr Maritime Benelux B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Netherlands
Phone: +31 334500 888
E-mail: Kees.VanDuin@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com 
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onverwachte s i tuat ies z i jn para-
doxaal genoeg, precies wat Brefu 
Funderingstechnieken bij de start van vele 
werken juist verwacht. om die reden heeft 
het bedrijf een eigen constructeur in huis, 
als aanvulling op de constructeur van de 
opdrachtgever. Zelfs de grootste specialist 
kan immers op voorhand niet in de grond 
kijken. En er is altijd de kans dat wanneer 
een vloer wordt opengemaakt in een 
monumentaal pand, er opeens nóg een 
vloer onderligt, en nóg een, of een oude 
funderingsbalk. De palen die de eerste 
constructeur heeft bedacht, passen dan 
niet zomaar. De constructeur van Brefu 
Funderingstechnieken is snel beschikbaar 
om in het werk de situatie op te nemen. 
Daarmee bespaart het bedrijf tijd en geld 
voor de opdrachtgever. ook is er de 

beschikking over een eigen werkplaats 
waar dagelijks diverse stempelconstructies 
worden afgeleverd voor het herstel.

Reductie geluid en trillingen
ook op andere vlakken denkt Brefu 
Funderingstechnieken mee in voordelen 
voor de opdrachtgever. Zo beschikt Brefu 
over alle type paalsystemen die gebruikelijk 
zijn in het herstel. trillingsarm zijn dat buis-
palen geheid. En volledig trillingsvrij gaat 
het dan om buispalen gedrukt (perspaal), 
Casing-draaipalen, en schroefinjectiepalen. 
Vooral de laatste sluit goed aan om de 
huidige wensen. want in binnenstedelijk 
gebieden is heien overduidelijke de minder 
goede keuze. De omgeving accepteert 
dat ook niet meer: te veel lawaai en veel 
juridische gevolgen als door het ontbreken 
van tegendruk schade wordt aangericht. 
kortom: trillingvrij is de toekomst. Daarbij 
is het drukken van perspalen beduidend 
minder rendabel voor de klant. Een 
schroefinjectie paal kan namelijk in de 
praktijk, afhankelijk van de sondering, vaak 
twee keer meer draagkracht opnemen dan 
een perspaal. Er zijn dus minder palen 
nodig om hetzelfde gewicht te kunnen 
dragen. Dan is het rekensommetje snel 
gemaakt. En dan is de flexibiliteit op locatie 
van een schroefinjectiepaal nog niet eens 
meegeteld. nog een slimme oplossing: de 

inkassingen worden met de kettingzaag 
aangebracht in plaats van het traditionele 
uithakken. ook daarmee boekt Brefu 
Funderingstechnieken belangrijke winst in 
de reductie van geluid en trillingen.

Medewerkers gezocht
niet verwonderlijk dus dat de onlangs 
aangeschafte nieuwe schroefinjectiema-
chine al is volgeboekt tot in 2022. De stel-
ling met bijbehorende groutunit is geheel 
op specificatie uitgewerkt. En het resultaat 
mag er zijn, de eerste projecten zijn inmid-
dels uitgevoerd met deze nieuwe machine. 
De werkvoorraad voor dit systeem is zo 
groot dat Brefu Funderingstechnieken 
inmiddels overweegt dit jaar naar een 
tweede schroefinjectiemachine uit te 
kijken. Daarnaast ontvangt het bedrijf 
buiten het funderingsherstel zoveel 
aanvraag dat klanten langer moeten 
wachten dan de snelle dienstverlening die 
het bedrijf gewend is te leveren. Daarom 
zijn funderingsprofessionals die de vaste 
bezetting van ongeveer dertig medewer-
kers willen komen versterken van harte 
welkom. De belangrijkste belofte van Brefu 
Funderingstechnieken is het aanbod van 
het totale pakket aan funderingsherstel. 
Het bedrijf begrijpt als geen ander dat 
funderingsherstel een ingewikkeld traject 
is waarbij heel wat komt kijken. op basis 

van een vrijblijvend gesprek wordt samen 
met de opdrachtgever onderzocht welke 
uitvoeringsmethoden en varianten mogelijk 
zijn. 

Brefu Funderingstechnieken bv
Franse Akker 9a

4824 AL BREDA

T. 076 - 514 64 94

E. info@brefu.nl

I. www.brefu.nl

De volledige 
dienstverlening omvat:
› Complete enginering inclusief 

constructeur
› Sondering inclusief geotechnisch 

advies
› Milieuonderzoek en 

asbestinventarisatie
› aanvraag omgevingsvergunning
› Compleet cascoherstel inclusief 

grond- en sloopwerk, funderings-
palen, en het vlecht- en betonwerk

Brefu Funderingstechnieken sterke partner

Alles in eigen huis voor 
funderingsherstel

Machines kan iedereen kopen. Maar trillingvrij funderen vraagt, juist vanwege de steeds 
complexere binnenstedelijke omgeving, om kennis van zaken. Niet alleen om de palen 
op de juiste manier in de grond te krijgen, maar ook om overlast voor de omgeving te 
minimaliseren en risicovolle situaties direct te herkennen. Brefu Funderingstechnieken 
heeft hierin zeer grote ervaring.

claddingpoint.nl

Wij leveren een nieuwe generatie sandwichpanelen waarbij  
intelligentie, eenvoud en zekerheid harmoniseren met  
geavanceerde vernieuwingen en up-to-date testresultaten.

Een compleet prefab-assortiment voor daken en gevels,  
waarbij niet alleen onze kwaliteit maar ook het welzijn  
van mens, dier en onze aarde centraal staan.

Your design
          delivered.
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Lebotec is al meer dan 50 jaar actief in 
de funderingsbranche in nederland en 
beschikt dan ook over een ruime ervaring 
en expertise. wij zoeken altijd samen met 
de opdrachtgever naar de beste oplos-
sing voor diens specifieke vraag. Dat kan 
een standaard-machine zijn, maar ook 
volledig maatwerk – en alles daar tussenin! 
Met name het inbouwen en aanbrengen 
van de juiste automatiserings- en regi-
stratie systemen kan voor de gebruiker 
leiden tot een grotere productiesnelheid, 
met een lager energieverbruik en minder 
betonverlies. 

Hierbij zoekt Lebotec ook naar innovatieve 
oplossingen, waarbij milieutechnische 
aspecten steeds vaker in beeld komen. 
Moderne, geluidsarme en trillingsvrije 
machines met zuinige motoren en een 
lage Co2-uitstoot (Stage 5) zorgen voor 
een lage carbon footprint, steeds vaker 
een eis van de opdrachtgever.

na de aanschaf biedt Lebotech een 
uitgebreid onderhouds- en servicepakket, 
in de vorm van een grote hoeveelheid 
onderdelen op voorraad en twee mobiele 
werkplaatsen, die op afroep snel ter plaatse 
kunnen zijn, waar dan ook in nederland of 
daarbuiten. 

Lebotec is gespecialiseerd in:
› Mini-heistellingen; 

(eigen gewicht 2.2 tot 25 ton)

› Schroefinjectiepaalmachines; 
(eigen gewicht 2.3 tot 25 ton)

› Betonschroefpaalmachines;
› Boormotoren en toebehoren;
› Powerpacks;
› obermann groutpompen; 

(hoge en lage druk)

› automatiserings- en/of 
registratiesystemen;

› reparatie en onderhoud van 
funderingsmachines;

› Betonpompen; 
(tevens onderdelen en hulpmaterialen)

› alle toebehoren voor boor- en 
heiwerkzaamheden.

Mini-schroefinjectie-
paal machines 
Lebotec levert al ruim 20 jaar betrouwbare 
mini-schroefinjectiepaalmachines. Het 
meest verkochte type is de LBT-1.4-SI. 
Dit is een zeer compacte machine, 
bedoeld voor funderingsherstel op moeilijk 
toegankelijke plaatsen, zoals historische 
panden. Dit mixed-in-place-paalsysteem 
is een zeer betrouwbare, trillingsvrije en 
geluidsarme manier van funderen. Het 
systeem is uitermate geschikt voor werken 

in of bij trillingsgevoelige gebouwen. Deze 
machine wordt dan ook vaak ingezet bij 
renovatieprojecten en funderingsherstel in 
oude binnensteden. 

De LBT-1.4-SI is geschikt voor het 
plaatsen van grout-injectiepalen tot 168 
mm. De machine is slechts 700 mm breed, 
heeft een makelaar met een lengte van 
2.100 mm en is uitgerust met een buizen-
klem voor diameters van 88,9 tot 168 mm. 
Daarnaast is er een makelaar-schuifbed 
aangebracht met een slag van 250 mm 
ónder het maaiveld, tot 250 mm bóven 
het maaiveld. 

De LBT-1.4-SI beschikt over een uitschuif-
baar rupsstel en afneembare stempelpoten. 
Bovendien is de machine compleet 
radiografisch bestuurbaar. optioneel kan 
de machine worden uitgerust met een 
registratiesysteem. De transporthoogte 
is slechts 1.480 mm. De ultra-kleine 
schroefinjectiemachine kan worden aange-
dreven door een diesel- of een elektrisch 
powerpack, of een powerpack op accu’s. 
De dieselmotoren voldoen aan de hoogste 
milieunormen (Stage 5). De machine is 
standaard voorzien van een boormotor van 
14 knm, die op een maximaal toerental van 
95 toeren kan draaien, afhankelijk van het 

vermogen van de aandrijving. Een grotere 
boormotor (tot een maximaal boorkoppel 
van 20 knm) is ook mogelijk. 
Verder kan de productiefaciliteit worden 
uitgebreid met een obermann grout-unit. 
Lebotec kan als importeur een groot 
assortiment grout-units leveren met 
diverse volume- en drukcapaciteiten. De 
units zijn leverbaar met een elektrische of 
diesel-aandrijving, met handmatige, half-
automatische of automatische bediening. 
waar u uiteindelijk ook voor kiest, u kunt 
altijd vertrouwen op de meer dan 50 jaar 
kennis en ervaring van Lebotec.

Meer informatie over onze funderingsma-
chines vindt u op www.lebotec.nl, onder 
‘producten’.

Lebotec B.V.
Edisonstraat 47

6604 BT WIJCHEN

T. 024 - 711 10 10

E. info@lebotec.nl

I. www.lebotec.nl

Lebotec: maatwerk in 
funderingsmachines

Lebotec BV uit Wijchen is de meest vooraanstaande fabrikant van funderingsmachines 
in Nederland en marktleider op het gebied van mini-heimachines en mini-boorstellingen. 
Ook zijn wij importeur van Obermann groutpompen.

• Schroefi njectie paalmachines                           

• Heimachines

• Betonschroefpaalmachines

• Mini-vibropaalmachines                                                                                                                      

• CD-paalmachines  

• Boorkasten tot 50 ton/meter    

• Hydraulische systemen                                                                 

• Registratie- en opslagsystemen

• Obermann groutunits

BOUWEN OP ERVARING
Nieuwbouw, aanpassing 

en onderhoud:

Lebotec | Edisonstraat 47 | 6604 BT  Wijchen
024 - 711 10 10 | info@lebotec.nl | www.lebotec.nl

LBT-1.8-H.E

LBT-4522B LBT-4322B LBT-7030B

AVS-110

LBT-1.5-H.E LBT-65-CD
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GEOBEST

FUNDERINGSTECHNIEK NOORD

FUNDERINGSTECHNIEK HEEG

SPEERSTRA’S HEIBEDRIJF

P. VAN ‘T WOUT VIJZEL- EN 
FUNDERINGSTECHNIEKEN

VAN DER STRAATEN 
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ 
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