
Batec bv

Betonrenovatie

De Geerden 5

5334 LE  Velddriel

Postbus 3080

5203 DB  's-Hertogenbosch

Telefoon  0418 - 63 56 98

Telefax  0418 - 63 59 74

E-mail  info@batec.nl

Internet  www.batec.nl
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Omschrijving werkzaamheden:

•  verzorgen van bereikbaarheidsvoorzieningen  

(pontons en steigers)

•  verzorgen van milieumaatregelen

•  saneren slechte en loszittende beton

•  reinigen ondergrond door middel van gritstralen 

•  uitvoeren van betonreparaties door middel van nat 

spuiten op de pijlers.

•  aanbrengen van extra dekking met droge spuit

beton op het plafond

Rijkswaterstaat

GMB/Hollandia

KOSMOS

€  335.000,

maart 2007 t/m oktober 2007

Opdrachtgever:

Hoofdaannemer:

Opdrachtvorm:

Aanneemsom ca.:

Uitvoering:



KOSMOS
KOSMOS staat voor “Kunstwerk Onderhoud Samen 

met de Markt Onder Systeemgerichte contractbe-

heersing. Dit betekent dat zowel de betonnen en 

stalen onderdelen van kunstwerken onderhanden 

genomen worden onder heldere voorwaarden.

Rijkswaterstaat heeft de omvangrijke landelijke 

operatie in verschillende geografische gebieden 

opgesplitst, waarbij de combinatie GMB/Hollandia 

na een uitgebreide selectie de provincie Utrecht 

kreeg toebedeeld.

Betonspecialist Batec BV
GMB/Hollandia  heeft diverse specialisten als vaste 

combinant gecontracteerd waaronder voor de be-

tonreparaties Batec BV. Door Batec zijn in 2007 aan 

veel kunstwerken reparaties uitgevoerd waaronder 

de zuidelijke brug over de Linge te Gorinchem.

Bereikbaarheid en milieuvoorzieningen
Zowel de pijlers van de brug als het plafond zijn 

gerepareerd. Voor de bereikbaarheid is gebruik ge-

maakt van drijvende pontons , mobiele en vaste 

steigers.

Er mogen geen vrijkomende materialen in het water 

terecht komen, dus goede afschermvoorzieningen 

zijn getroffen.
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EN-001     NEN-EN-ISO 9001:2000 VCA 175 ** gecertificeerd
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Spuitbeton
Nadat de pijlers plaatselijk gerepareerd waren 

moest het gehele plafond van een extra laag spuit-

beton worden voorzien. De extra dekking is middels 

de droge spuitbeton methode aangebracht.

 

Vakmanschap en ervaring
Rijkswaterstaat stuurt de uitvoering van het project 

op hoofdlijnen en doet een beroep op het vakman-

schap van de aannemer. Voor deze grootschalige 

betonrenovatie opdracht was dit bij Batec met in-

middels 50 jaar ervaring in goede handen.

Onderhoud zonder oponthoud

Batec repareert in de provincie Utrecht 29 viaducten , bruggen en sluizen en doet dat 

zonder al te veel oponthoud voor het verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd als 

onderdeel van een overeenkomst die diverse bedrijven hebben afgesloten met Rijkswater-

staat. Trefwoord van de operatie: KOSMOS.


