
te Maastricht

Renovatie laad-en losperrons 
Van Gend & Loos-loods  

Omschrijving werkzaamheden:

•  Aanbrengen van afschermvoorzieningen

• Verwijderen oude afwerkvloeren 

• Saneren van alle slechte beton aan de onderzijde

• Gritstralen van alle vrijgekomen wapening en betonnen ondergrond

• Aanbrengen van benodigde bekistingen

• Aanbrengen van extra dekking dmv natte spuitbeton

• Aanbrengen van dekvloer onder afschot

Opdrachtgever:
Bouwbedrijf Lardenoije BV,  

Maastricht-Eijsden

Directie:
Nederlandse Spoorwegen  

Stations, Eindhoven

Aanneemsom ca.: 
€ 247.000,-

Uitvoering:
augustus 2011 t/m december 2011



Adresgegevens:

Batec bv Betonrenovatie

Postbus 3080

5203 DB  ’s-Hertogenbosch

De Geerden 5

5334 LE  Velddriel

V
C
A 

Inspectie en renovatieplan 

De opdracht kwam van Bouwbedrijf Lardenoije BV. Een klant waarvoor Batec al vaker werk  

verzette. Zo restaureerden zij in 2003 gezamenlijk al het Seinhuis Post T in Maastricht; een rijks-

monument uit 1933. 

Voor de renovatie van de oude Van Gend & Loos-loods voerde Batec een grondige inspectie uit en 

stelde een renovatieplan op voor de laad- en losperrons. Die waren in zeer slechte staat. Op basis 

van dit plan heeft Batec de opdracht ontvangen voor de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

Spuitbeton

Batec begon met het verwijderen van de oude afwerkvloeren aan de bovenzijde en het saneren van 

alle slechte beton aan de onderzijde. Vervolgens werd alle vrijkomende wapening en het overige 

betonoppervlak grondig gestraald. Alle benodigde bekistingen zijn op maat gemaakt en geplaatst. 

De hele onderzijde van de perrons zijn grondig gerenoveerd en er werd extra dekking op de wape-

ning aangebracht door middel van de natte spuitmethode met NSM-Multirep. De stalen profielen 

aan de voorzijde zijn voorzien van een nieuwe conservering en de bovenzijde van de perrons zijn 

voorzien van een nieuwe dekvloer onder afschot. Er is daarbij gebruik gemaakt van Floormix D40, 

dat zorgt voor een hoge kwaliteit.

De oude Van Gend & Loos-loods en de bijbehorende laad- 

en losperrons op het station in Maastricht, waren dringend 

toe aan een opknapbeurt. Aan Batec het verzoek om de 

betonreparatie aan het oude pand, eigendom van NS 

Stations, uit te voeren.

Bekistingen zijn aangebracht

Telefoon 0418 - 63 56 98

Telefax  0418 - 63 59 74

E-mail  info@batec.nl

www.batec.nl

Gesaneerde ondergrond is gestraald

Aanbrengen extra dekking met spuitbeton


