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Rijksprogramma Circulaire 
Economie 

▪ Ontwikkeling naar een vóór 2050 
te realiseren circulaire economie.  

▪ In 2030 een (tussen) doelstelling 
van 50% minder gebruik van 
primaire grondstoffen (mineraal, 
fossiel en metalen).

Nederland circulair in 2050Circulariteit
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Normaal: 
- ligt wapening goed omhuld in het beton; 

- is beton alkalisch (basisch milieu - pH = 12-14); 

- ligt de wapening dus in een alkalisch (basisch) milieu.

Wapening in een alkalisch milieu kan niet roesten 
(wapening is gepassiveerd).

Corrosie van de wapening



het alkalische milieu in het beton wordt geneutraliseerd;

pH daalt tot ca. 8 (neutraal-licht basisch), hierdoor gaat de passiverende laag op de 

wapening verloren;

 bij voldoende aanwezigheid van vocht en zuurstof kan de wapening gaan roesten;

 het roestproduct is zeer volumineus en drukt de betondekking van de wapening 
(droge roestvorm)

Kooldioxide uit de lucht dringt in het beton en reageert met de alkalische bestanddelen:

Carbonatatie-geïnitieerde corrosie



Carbonatatie-geïnitieerde corrosie



Chloride-geïnitieerde corrosie

de chloride-ionen tasten de passiveringslaag aan, de wapening kan gaan roesten.

ook mogelijk in een alkalisch milieu.

 het roestproduct is goed oplosbaar in water waardoor het uitvloeit in de omliggende  
 poriën en niet direct zichtbaar is.

Chloride (opgelost in vocht) dringen door capillaire opzuiging van de poriën in het beton. 
Wanneer de poriën verzadigd zijn treed verdere indringing op door diffusie.

chloriden leiden tot de vorming van zoutzuur in de corrosiepit (putcorrosie of pitting) 

en zijn hygroscopisch.



Chloride-geïnitieerde corrosie







2015

➢Werkzaamheden in uitvoering (correctief onderhoud) 
➢Beoordeling schade op 3e verdiepingsvloer 
➢Oorspronkelijk laag gietasfalt aanwezig 
➢Betondekking op wapening: 15 – 24 mm (bovenzijde vloer) 
➢Carbonatatiediepte: 8 – 21 mm (bovenzijde vloer) 
➢Chloridegehalte: maximaal 1,21% m/m t.o.v. cementgewicht op 20 – 40 mm. (bovenzijde 

vloer) 
➢Waterindringing (permeabiliteit): 37, 39 en 52 mm op tweede en derde verdiepingsvloer 
➢Traditionele betonreparatie uitgevoerd



2019

➢Restlevensduuranalyse en herstelplan voor minimale exploitatie van 20 jaar.  
➢Betondekking op wapening: 9 – 37 mm (diverse onderdelen) 
➢Carbonatatiediepte: 0 – 38 mm (diverse onderdelen) 
➢Chloridegehalte: maximaal 1,01% m/m op 20 – 40 mm tot vijfde verdiepingsvloer daarboven  

0,44 – 0,57 % m/m op 20 – 40 mm. 
➢Waterindringing (permeabiliteit): 7 en 16 mm op zesde en zevende verdiepingsvloer 
➢Verdieping 3 t/m 9 voorzien van vloercoating 
➢Op verdieping 8 en 9 staalvezelbeton 





Advies

➢Vloerafwerking verwijderen 
➢Ik kaart brengen van alle schades  
➢Effecten op de constructieve functie bepalen 
➢Opstellen van een herstelplan  
➢Kathodische bescherming van wapening als overweging











➢Onderhoud circa € 2.400.000,- 
➢Bouwkundig/elektro circa  € 1.400.000,- 
➢Totaal oppervlak 7950 m² (880 m² per verdieping) 
➢Circa 4500 m² vloerveld voorzien van KB (titaniumstrip) 
➢Circa 400 m² kolommen en opstanden voorzien van KB (geleidende coating) 
➢Uitvoeringsduur ca. 12 maanden (incl. bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden) 
➢Gefaseerde uitvoering  
➢24/7 beschikbaar voor gebruikers 
➢Verwachte restlevensduur >25 jaar 
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