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Hoe veilig zijn onze constructies? Telkens als er grote schade ontstaat, leeft die 

vraag extra op. Zoals na het instorten van de stalen dakconstructie van het 

AZ-stadion, een jaar nadat de Ponte Morandi-brug in Genua het begaf. Helaas is 

ook Nederland niet gevrijwaard van rampen met constructies, maar gelukkig 

vielen er in Alkmaar geen slachtoffers.

Veel Nederlandse opdrachtgevers zijn zich bewust van hun 

verantwoordelijkheid en laten Batec hun bruggen (tijdig) repareren. Wij kunnen 

de constructieve veiligheid van betonnen bruggen borgen, omdat wij in het 

bezit zijn van de meest recente BRL 3201 deel en deel 2. Wij besteden al in de 

voorbereiding aandacht aan de constructieve veiligheid en voegen zonodig een 

onafhankelijke constructeur aan het projectteam toe. Wij verstaan ons vak en 

wensen iedereen oprecht sterkte.

Erik Smit, directeur



Diploma Betonreparateur voor Davey

Op 9 juli vond de feestelijke uitreiking van het 

diploma plaats. Het was de afronding van een 

tweejarige opleiding die Davey via het LSVB en 

ROC Midden-Nederland genoot. 

Sinds september 2017 volgde hij de benodigde 

schoolvakken, werkte hij mee bij Batec en 

legde vervolgens alle benodigde 

praktijkexamens met succes af. Goed gedaan 

Davey! Inmiddels werkt hij met veel plezier bij 

ons in vaste dienst en leert nog elke dag bij. 

Jonge enthousiastelingen die ook zo’n 

succesvol traject via ons bedrijf willen volgen, 

zijn van harte welkom!

Betonreparateurs hard nodig

Het opleiden van medewerkers tot 

betonreparateur is van levensbelang voor het 

kwaliteitsniveau in onze branche en van ons 

Onze collega Davey de 

Haan heeft zijn diploma 

Betonreparateur niveau 

2 behaald. Wij feliciteren 

hem én Batec met deze 

mooie prestatie.

Gemeente Wijdemeren laat 77 civiele kunstwerken 

onderhouden. Batec geeft de bruggen rondom de 

Loosdrechtse Plassen een grondige opknapbeurt.

Loosdrechtse Plassen 
worden ‘overbrugd’

Het onderhoud aan alle locaties binnen de 

gemeente vindt overeenkomstig het bestek van 

Nebest B.V. in vier jaar tijd plaats. Inmiddels 

heeft onze uitvoerder Sjoerd Groot in 

samenwerking met de opdrachtgever alle 

bruggen geïnspecteerd en de vereiste 

werkzaamheden geïnventariseerd.

De werkzaamheden betreffen voornamelijk het 

reinigen van de kunstwerken, de reparatie van 

beton en houten onderdelen, het aanbrengen 

van nieuwe, houten brugdekken, 

het aanbrengen van slijtlagen én het schilderen 

van houten en stalen leuningen.

Zeer tevreden

De geplande werkzaamheden voor 2019 zijn 

inmiddels met de nodige veiligheids- en 

verkeersmaatregelen uitgevoerd. 

De opdrachtgever is zeer tevreden. 

Gemeente Wijdemeren ziet de samenwerking 

met Batec voor de resterende jaren vol 

vertrouwen tegemoet. 

bedrijf. Voor dit vak is een wettelijk erkend 

diploma vereist en het opleiden van 

betonreparatiespecialisten (Betonreparateur 

niveau 2 en 3) wordt gewaarborgd door OTBS. 

Bij de oprichting van deze nieuwe stichting 

vervulde de Vereniging van gecertificeerde 

Betonreparatiebedrijven een belangrijke 

voortrekkersrol. Batec is al jaren VBR-lid.



Renovatie sluis Purmerend vordert
bedrijf moet blijven, verricht Batec de 

werkzaamheden daarom deels vanaf pontons.

Naast het uitvoeren van betonreparaties omvat 

het werk ook het vernieuwen van de kitvoegen 

en de slijtlagen op de kolkrand en bordessen. 

De beschadigde stenen en het slechte 

voegwerk in de kolkwanden worden 

daarbij vervangen.

Batec renoveert de sluis 

in Purmerend terwijl die 

operationeel blijft. 

Hoe doet zij dat?

Provincie Noord-Holland laat de sluis in 

Purmerend renoveren. Batec voert de 

herstelwerkzaamheden in opdracht van 

aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. 

uit. De waterstand in de sluis in het 

Noordhollandsch Kanaal fluctueert ongeveer 

85 cm bij het schutten van de schepen. 

Omdat de sluis tijdens het onderhoud in 

Onderhoud aan vijftien  
Limburgse bruggen

Beide gemeenten hadden de civiele 

kunstwerken door Leycon Advies B.V. uit 

Ittervoort laten inspecteren. Vervolgens zijn de 

benodigde werkzaamheden in bestekken 

uitgewerkt en meervoudig onderhands 

aanbesteed, met Batec als winnende partij.

Nederweert

Gemeente Nederweert gaf ons opdracht om vijf 

duikerbruggen te repareren. Om de 

werkzaamheden uit te voeren, moest de 

waterstand verlaagd worden. In nauw overleg 

met Waterschap Limburg brachten wij hiervoor 

kleidammen, schotten en doorvoerpijpen aan. 

Alle betonreparaties zijn ondertussen 

Batec verwierf als laagste inschrijver de opdracht om bruggen van 

de Limburgse gemeenten Nederweert en Leudal te onderhouden.

uitgevoerd en het gehele betonoppervlak is 

voorzien van een tweelaagse, 

scheuroverbruggende, cementgebonden 

conservering van BASF (Masterseal 6100 FX). 

De werkzaamheden in Nederweert werden vóór 

aanvang van de bouwvak opgeleverd. 

Leudal

Gemeente Leudal gaf Batec opdracht om tien 

civiele kunstwerken te herstellen. Het gaat hier 

om betonnen verkeersbruggen, betonnen 

duikerbruggen en houten fietsbruggen. De zeer 

diverse werkzaamheden zijn in volle gang en 

worden naar verwachting voor eind december 

2019 afgerond. 



Onderhoud aan tunnel 

Gemeente Breda:

• Verzorgen van 

verkeersmaatregelen met 

omleidingsroute. 

• Afkloppen, saneren en 

repareren van alle 

betonschades.

• Verwijderen van bestaande  

en aanbrengen van nieuwe 

kitvoegen.

• Ontroesten en conserveren  

van stalen leuningen.

• Aanbrengen van 

carbonatatieremmende  

coating en permanent 

anti-graffiti systeem. 

Onderhoud aan Veeneikbrug 

Groengebied Amstelland:

• Verzorgen van 

bereikbaarheidsvoorzieningen 

en verkeersmaatregelen. 

• Uitvoeren van betonreparaties. 

• Conserveren van stalen 

leuningen en opleggingen.

• Vervangen van voegovergangen.

• Aanbrengen van slijtlagen 

op gehele brugdek en 

schampranden.

  

Groot onderhoud aan 249 

civiele kunstwerken 

Amsterdam Zuidoost:

• Reinigen van alle objecten met 

hogedruk water. 

• Uitvoeren van betonreparaties  

en vervangen kitvoegen.

• Aanbrengen slijtlagen op beton  

en hout.

• Aanbrengen van beton- en 

staalconserveringen en anti-

graffiti systemen.

• Vervangen van houten 

brugdekken en beschoeiingen.  

In opdracht ontvangen:

• Betonrenovaties van 

mastfunderingen van station 

Geertruidenberg voor TenneT.

• Onderhoud aan 95 civiele 

kunstwerken voor 

Gemeente Zuidplas.

• Betonreparatie en -conservering 

van geluidsscherm Kruithuisweg 

Gemeente Delft.

• Onderhoud aan 29 civiele 

kunstwerken voor 

Gemeente Vught.

Recent uitgevoerd werk
Gemeente Breda Diemen Amsterdam Geertruidenberg, Delft, Vught.

Adresgegevens

Batec bv Betonrenovatie

Postbus 3080

5203 DB  ’s-Hertogenbosch

De Geerden 5

5334 LE  Velddriel

www.facebook.com/

BatecbvBetonrenovatie

Telefoon 0418 - 63 56 98

E-mail  info@batec.nl

Colofon

Foto’s:

Batec B.V.

Tekst + beeldbewerking:

Seneca Media, Huizen

Vormgeving:

De Code, reclamebureau 

’s-Hertogenbosch

www.batec.nl

V EILIGHEIDS

C HECKLIST

A ANNEMERS betonreparatiebedrijf

gecertificeerd


