Laurentius Breda

Renovatie van appartementencomplexen

Omschrijving werkzaamheden:
• Verzorgen van bereikbaarheidsvoorzieningen met
hangbruggen en hoogwerkers
• Vervangen van kitvoegen
• Repareren van schrobranden van galerijen en
balkons
• Aanbrengen van betonconservering
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Laurentius Breda

Renovatie van appartementencomplexen

Twee grote appartementencomplexen in Breda werden gerenoveerd en
kregen een compleet nieuwe “jas”. Batec nam een flink deel van de metamorfose op zich. Een renovatie klus waarbij de veiligheidseisen niet uit het
oog verloren mogen worden.

Complex renovatietraject
In opdracht van Moonen Onderhoud en Renovatie
BV heeft Batec aan 280 appartementen aan de
Zorgvlietstraat en de Doenradestraat in Breda diverse betonreparaties met bijkomende werkzaamheden
uitgevoerd. “Een kolfje naar onze hand”, volgens de
directeur van Batec Erik Smit. “Vanwege het specialistische werk is het een complex renovatietraject
waar wij graag onze tanden inzetten.”

Werkzaamheden vanuit de hangbrug.

Bereikbaarheid met hangbruggen
Specialist

Juist om een veilige bereikbaarheid te waarborgen

Een groot deel van de renovatie zit ‘m in het onder-

én om overal bij te kunnen, is eerst begonnen met

houd van het beton. Dilatatievoegen moeten ver-

het plaatsen van hangbruggen en hoogwerkers.

vangen worden, betonschades gerepareerd en het

“Veiligheid voorop. Pas als dat goed geregeld is kun

complete schilderwerk aan de dikteranden van de

je aan de slag met het echte werk.”

balkons en galerijvloeren moet uitgevoerd worden.
Een behoorlijke klus die vooral vraagt om een nauw-

Uitvoering volgens plan

gezette planning en waarbij veiligheidseisen niet uit

De reparaties zijn inmiddels uitgevoerd, de bouw-

het oog verloren mogen worden.

plaats is opgeruimd en Batec heeft de werkzaamheden op tijd en naar tevredenheid van haar opdrachtgevers opgeleverd.

Overzicht van de appartementen aan de Zorgvlietstraat in Breda.
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