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Onze slogan ‘Heden en verleden bewaren voor de toekomst’ verwijst niet alleen naar onze werkzaamheden, maar ook naar de manier waarop Batec bedrijfsmatig in de toekomst investeert. Door steeds op zoek
te zijn naar innovatieve manieren om betonschade aan te pakken en (duurzaam) onderhoud te plegen
zijn opdrachtgevers verzekerd van het beste resultaat.

Renovatie seinhuis Post T in Maastricht

Beton Revival
Beton Revival Jaargang 1,

Heden en verleden bewaren voor de toekomst

Van Projectinfoblad naar eigen nieuwsbrief

Bekend met alle technieken…

Over door ons uitgevoerde projecten hebben wij u regelmatig nieuws ge-

Batec heeft zich ontwikkeld tot een all-

stuurd in de vorm van zogenoemde Projectinfobladen. Uit de vele reacties

round gecertiﬁceerd onderhoudsbedrijf.

van onze klanten blijkt dat u dit waardeert. Dat doet ons plezier. Om die

Dat begon met het handmatig repareren

informatievoorziening nog beter te stroomlijnen heeft Batec besloten om

van betonconstructies, gevolgd door de

de infobladen voortaan in de vorm van een nieuwsbrief te brengen. Hierin

introductie van spuitbeton als reparatie-

kunt u lezen dat Batec nog meer doet dan betonreparaties alleen… In dit

techniek. Ook het onder druk injecteren

eerste nummer van Batec’s Beton Revival leest u er alles over. Graag zien wij

van beton bij gescheurde of lekkende

uw reacties tegemoet!

constructies is een techniek waarbij Batec
aan de wieg heeft gestaan.

Erik Smit, directeur Batec bv
Vervolg op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

metselwerk- of betonconstructies en deze

concurrerende prijs en kwalitatief goed

voor jaren laten beschermen tegen weers-

uitgevoerd werk door vakbekwaam perso-

invloeden, mechanische en chemische

neel dat van aanpakken weet.

…en constructies

belastingen. Dat geldt ook voor bescha-

Inmiddels heeft het bedrijf een schat aan

digde staalconstructies. Is een kunstwerk

ervaring opgedaan bij een ruim scala aan

gebouwd in een tijd met lage verkeersdruk

verschillende bouwwerken: van water-

die inmiddels is vertienvoudigd, dan kun-

zuiveringsinstallaties en kademuren tot

nen wij - waar nodig - deze constructies

rioolgemalen en schoorstenen. En van

voor dit doel verstevigen zonder het ge-

bruggen, tunnels en viaducten tot wonin-

hele kunstwerk te hoeven vervangen. Het

gen, kantoren en ﬂatgebouwen.

zal u verbazen hoeveel er mogelijk is door
een combinatie van technisch kunnen en

Batec herstelt en beschermt

een slimme aanpak van het werk. Kortom,

U kunt bij Batec terecht voor het her-

neemt u contact op met Batec voor een

stellen van beschadigde of aangetaste

gedegen advies, een heldere offerte, een

Groot onderhoud bruggen voor Provincie
Een van de opdrachtgevers voor groot onderhoud aan kunstwerken is de

verlaagd. Dat kun je alleen maar doen

Provincie Noord-Brabant. Recent is het renoveren van drie bruggen; een

op het moment dat de boeren daar het

bij Teeffelen (gemeente Lith) en twee bij het Peeldorp Mill door Batec. We

geregeld kan Batec beginnen met herstel

spraken erover met de heer Ruud van der Leeuw van de Provincie.

minste last van hebben. Als dat alles is
van het metselwerk, het conserveren van
de brugleuningen, reinigen en uitvoeren
van de betonreparaties. Daar komt nog
veel handwerk bij kijken.”

Conform de eisen
Bij onderhoudswerk en renovatie van
kunstwerken wordt conform alle wettelijke eisen gewerkt. Van der Leeuw: “Ook
hieraan moeten onze aannemers voldoen.
Op het gebied van veiligheid conform de
Arbowet. De milieuwetgeving dient ook
strikt te worden gevolgd. In de voorbereiding van het werk worden alle aspecten
minutieus besproken.” Over de samenwerking met Batec wil de heer Van der Leeuw
nog graag kwijt dat deze wat hem betreft

Selectie aannemers

Oorlogsschade en herstel

heel plezierig verloopt: “Door met een be-

Van der Leeuw: “Bij de keuze van onze

De duikerbrug in Mill is op leeftijd. De

drijf als Batec te werken zijn de lijnen erg

aannemers hanteren we vier selectiecrite-

brug is zelfs beschadigd geraakt in de

kort. Dat werkt wel zo prettig.”

ria: specialisatie, resultaten uit het verle-

Tweede Wereldoorlog. Maar aan vervan-

den, adequaat reageren bij calamiteiten

ging door een nieuwe brug denkt de Pro-

en kwaliteit. Batec voldoet aan onze eisen

vincie niet: “We willen het karakteristieke

en mag dus meedingen in de meervoudig

aanzicht van het kunstwerk behouden.

onderhandse aanbesteding. Voor deze

Dus kiezen we voor drastische onder-

onderhoudsprojecten hanteerde Batec de

houdsmaatregelen. In samenspraak met

laagste prijs. Dan is het snel rond.

het Waterschap wordt de waterstand
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Batec:
pal aan de A2

A2

Utrecht
Zaltbommel

Velddriel

Kerkdriel

afslag 19
Kerkdriel

De Geerden

Batec is gevestigd in Velddriel op Industrieterrein de Geerden. Dat is pal aan de

Hedel

A2, vlak boven ’s-Hertogenbosch, afslag
Kerkdriel. Dit is een goede uitvalsbasis

Empel

Maas

voor onze projecten die door het gehele

Rosmalen

Engelen

A2

land worden uitgevoerd. Op deze locatie
vindt u de afdelingen verkoop, calculatie
en administratie. Daar is ook het magazijn
en vindt het onderhoud van het materieel

's-Hertogenbosch

Waalwijk
A59

A50
Oss

A2
Eindhoven

plaats. De uitvoering van onze werken
staat onder de deskundige leiding van
Jan Boegborn. Hij laat u graag proﬁteren
van zijn jarenlange ervaring in het vak.

Recent uitgevoerd werk
renovatie ﬂat VVE in ‘s-Hertogenbosch
• repareren betonconstructies
• aanbrengen waterdichte vloerafwerkingen
• aanbrengen conserveringen balkons

Batec meermalen
gecertiﬁceerd
Zoals u ongetwijfeld weet zijn alle procedures en voorschriften op het gebied

• Veiligheidscertiﬁcaat Aannemers
VCA **

van veiligheid, kwaliteit en organisatie

• NEN-EN-ISO 9001:2000

vastgelegd in kwaliteitshandboeken. Bij

Zowel voor het VCA-certiﬁcaat als het

Batec is dat niet anders. Wij hechten er

ISO-certiﬁcaat geldt: inspecteren en uit-

grote waarde aan om ons aan de hierin

voeren van onderhouds- en reparatiewerk-

opgenomen voorschriften te houden, en

zaamheden aan bouwkundige en civiele

wel om twee belangrijke redenen: het is

constructies.

in het belang van de effectiviteit van de
organisatie en het bevordert de constante

Onlangs is ons algehele kwaliteitssysteem

kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamhe-

door de verschillende certiﬁcerende in-

den. Oftewel: het is in het directe belang

stanties gecontroleerd en beoordeeld.

van onze klanten.

Met goed resultaat: alle certiﬁcaten zijn

Batec heeft meerdere certiﬁcaten in zijn

verlengd.

bezit:
• Komo procescertiﬁcaat voor betonspuiten, handmatig repareren en injecteren
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Meerjaren Inspectie en Onderhoudsplan
Kunstwerken? Goede zaak!

Colofon
Teksten:
Vincent Wibier Art & Copy,
Rossum

Steeds meer opdrachtgevers raken overtuigd van de waarde van inspectie naar de staat van onderhoud
van bruggen, tunnels en viaducten. Goed onderhoud en regelmatige inspectie zijn voor deze civieltechnische kunstwerken beslist geen luxe. Sterker nog: regelmatig onderhoud verlaagt de kosten hiervan.

Vormgeving:
Reclamebureau Muller,
Rosmalen

Onderhoudsplan MIOK
Twee jaar geleden introduceerde Batec
het onderhoudsplan MIOK (Meerjaren
Inspectie en Onderhoudsplan Kunstwerken). MIOK voorziet in de wens om voor
inspectie en onderhoud een meerjarencontract af te sluiten. Eventuele gebreken
worden sneller opgespoord en verholpen,
en er is meer inzicht in de staat van onderhoud en de te verwachten reparaties.

u van een kostenraming per object voor

Kortom: MIOK is een ideaal instrument

de komende vijf jaren? Met MIOK zijn die

om een goed beleid inzake kunstwerken

gegevens snel opvraagbaar! Vervolgens

te ondersteunen. Veel opdrachtgevers

voert Batec de noodzakelijke onderhouds-

hebben inmiddels al dankbaar gebruik

en reparatiewerkzaamheden in eigen be-

gemaakt van de mogelijkheden die MIOK

heer uit conform de eerder uitgebrachte

biedt.

adviezen en rapporten. U weet dus steeds
precies waar u aan toe bent. En u hebt te

Praktische adviezen

maken met één partner in het gehele tra-

Naast hun theoretische kennis van zaken

ject van inspectie tot en met oplevering.

beschikken de bouwkundig specialisten
van Batec over een ruime ervaring die

Wilt u meer weten over MIOK of andere

tot praktische adviezen leidt. Wat dacht

onderwerpen kijk dan op www.batec.nl
Adresgegevens:
Batec bv

Batec in één oogopslag:
• Inspectie en advies
• Handmatig repareren
• Beton spuiten (nat en droog)
• Injecteren
• Beton- en staalconservering
• Vloerafwerking
• Brandwerende bekleding
• Kathodische bescherming
• Slijtlagen en voegovergangen

EN-001

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

Gevelrenovatie KPN Telecom

NEN-EN-ISO 9001:2000

VCA 175 ** gecertificeerd
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