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Zie maar hoe je het doet
Zie maar hoe je het doet, het enige wat telt is het resultaat. Dat is de boodschap die opdrachtgevers
bij prestatiebestekken aan hun leveranciers geven: de opdrachtgever beschrijft wat het gewenst
eindresultaat is, de aannemer bepaalt zelf hoe dat doel wordt bereikt. Rijkswaterstaat heeft er ruime
ervaring in, onder meer met Batec.

De spuisluizen in Nijkerk tijdens de betonreparatie, uitgevoerd door Batec.

Gaat het u om de inspanning...

Het waterdistrict IJsselmeergebied van
Rijkswaterstaat heeft al regelmatig op

…of om het resultaat? Behalve als het gaat om sportwedstrijden (‘Meedoen

basis van prestatiebestekken opdrachten

is belangrijker dan winnen’, heet het dan) zal het eindresultaat voor u het

gegund. “De gedachte daarachter is dat

zwaarst tellen, zo denken we. Als dat zo is, kunt u het zichzelf gemakkelijker

er veel manieren zijn om een werk uit te

maken. Doe als Rijkswaterstaat (zie elders op deze pagina): vertel ons wat er

voeren en dat de betreffende aannemer

gerepareerd moet worden en bekommer u niet over de inspanningen die Ba-

best zelf kan bepalen wat de meest ge-

tec moet leveren. Het geeft ons de vrijheid het werk zo goed en handig mo-

schikte manier is. Waarom zou RWS als

gelijk aan te pakken en levert u zorgeloosheid en kwaliteit. Iedereen blij.

klant dat gaan voorschrijven?”, zegt een
woordvoerder.

Erik Smit, directeur Batec bv
Vervolg op pagina 2
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Reparatie sluizen

Over de brug met MIOK Bijeenkomsten over MIOK

Werk in uitvoering

Vervolg van pagina 1

Gepuzzel
Dat leidt tot bestekken met veel keuzevrijheid. Directeur Erik Smit van Batec
is enthousiast over deze manier van het
verstrekken van opdrachten. “We hebben
bij de spuisluizen in Nijkerk en Enkhuizen
behoorlijk wat betonschade gerepareerd.
Ook verzorgden we de conservering van
het staal. Dat deden we zoals ons dat het
beste leek, inclusief de milieumaatregelen
die we namen om te voorkomen dat stoffen in het water terecht zouden komen.”
Smit noemt het plezierig dat het mes bij
deze werkwijze aan twee kanten snijdt:
“Wij krijgen vrijheid en voor de klant is
het behoorlijk zorgeloos, veel gepuzzel
wordt verlegd naar de aannemer.”
Het prestatiebestek schreef bijvoorbeeld
niet voor hoe Batec moest voorkomen dat
er betongruis- en stof in het water terecht
zou komen. Smit: “We hebben rondom alle

Boven en links: impressies van betonreparaties in Nijkerk.
vijf betontorens een steiger gebouwd en

De renovatie van de spuisluizen van de

vervolgens de torens met steigers en dak

Krabbersgatsluis in Enkhuizen en de Nij-

met krimpfolie afgezeild. Voordeel voor

kerkersluis in Nijkerk is inmiddels door Ba-

onze mensen was dat ze droog konden

tec uitgevoerd. RWS is tevreden over het

werken en overal gemakkelijk bij konden,

uitgevoerde werk, want het voldoet aan

terwijl het folie al het afval tegenhield

de prestaties die in het bestek zijn vastge-

dat door de werkzaamheden ontstaat.”

legd en daar was het om begonnen.

Strenge regels werpen vruchten af
Het NEN-EN-ISO 9001:2000 en het

Hoewel het werken volgens strenge richt-

KOMO procescertiﬁcaat zijn opnieuw ver-

lijnen in de branche als niet meer dan

lengd voor een periode van drie jaar, tot

normaal wordt gezien, hecht Batec er

30 maart 2009. De inspectie en interne

grote waarde aan. Het bedrijf is ervan

audit op 8 maart jl. verliep voor Batec

overtuigd dat het consequent houden

zeer gunstig. Batec bezit het KOMO certi-

aan afspraken, of dat nu intern of extern

ﬁcaat voor alle technieken in haar vakge-

is, leidt tot de beste dienstverlening.

bied: betonspuiten, handmatig repareren
en injecteren.
ISO en KOMO zijn opnieuw verlengd.
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MIOK tegen het licht
Batec houdt de kwaliteit van haar producten, diensten en apparatuur regelmatig tegen het licht. Om erachter te komen in hoeverre ze nog voldoen aan de meest recente voorschriften en regels en aan de wensen van de klant. Liefst
samen met die klant. Tijdens bijeenkomsten in 2005 en maart 2006 was het de beurt aan de zogenoemde MIOK
(Meerjaren Inspectie en Onderhoud Kunstwerken) inspecties en rapportages.

Herinspecties
Het uitstel van onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken kan
tot zeer onveilige situaties leiden.
Batec adviseert gemeenten daarom
voldoende middelen beschikbaar
te stellen om de onderhoudswerkzaamheden uit de MIOK (Meerjaren
Inspectie en Onderhoud Kunstwerken) rapportage te kunnen uitvoeren. Deze rapportage beschrijft de
actuele staat van onderhoud en de
ideale planning van onderhoudswerkzaamheden over een periode
Er was veel aanschouwelijk materiaal tijdens de MIOK-bijeenkomsten.

van meestal vijf jaar.

Op de agenda van de bijeenkomsten

constructie niet wordt beschadigd en

Beheerders van kunstwerken die

stonden onder meer het laatste nieuws

grote krachten kunnen worden opgevan-

– vaak om ﬁnanciële redenen – on-

op het gebied van de MIOK-inspectie-

gen. Tijdens beide bijeenkomsten deed

derhoud uitstellen, kunnen door

methodiek en Sika® CarboDur. Dit is de

Stork CMT diverse schademechanismen

Batec herinspecties laten uitvoeren.

relatief nieuwe reparatiemethode ter ver-

en schadeoorzaken aan constructies uit

Zo’n hernieuwde rapportage met

steviging van bestaande betonconstruc-

de doeken. Met de aanwezige opdracht-

de actuele staat van onderhoud

ties, gebaseerd op uitwendig gelijmde

gevers werden tijdens de bijeenkomsten

kan de gemeente uitsluitsel geven

koolstofvezelwapening. Het voordeel van

levendige discussies gevoerd.

of verder uitstel verantwoord is.

deze lijmwapening is dat een bestaande

Er werd door sprekers verteld...

...door bezoekers geluisterd en gekeken...
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...en gezellig nagepraat.

Recent uitgevoerd werk

Colofon

Betonreparaties in het wegdek van de Ha-

Onderhoudswerkzaamheden aan de Nas-

Teksten:

ringvliet spuisluizen voor Rijkswaterstaat

saubrug voor de gemeente Haarlem:

Sprinkels hq

Directie Zuid-Holland:

• De verkeersmaatregelen verzorgen.

Rosmalen

• De verkeersmaatregelen verzorgen.

• De bereikbaarheid en milieuvoorzienin-

• Schadeplekken rondom inzagen en

gen met pontons verzorgen.

beton slopen.

Vormgeving:

• Beton saneren en spuitbeton met extra

• Ankers en Wapeningnet aanbrengen.

dekking aanbrengen.

• Snel uithardende staalvezel mortel

De Code, reclamebureau
Rosmalen

• Stalen dwars- en langsliggers conser-

aanbrengen.

veren.
• Staalconstructiewerkzaamheden

Batec repareerde het

Onderhoudswerkzaamheden aan twee

wegdek van de Haringvliet

civiele kunstwerken voor de Provincie

spuisluizen.

Noord Brabant in Oss en Sint Anthonis:

uit-

voeren.

• De verkeersmaatregelen inclusief afsluiting en omleiding verzorgen.
• Diverse betonreparaties uitvoeren.
• Beton conserveren en anti-grafﬁticoating aanbrengen.
• Stalen leuningen reinigen en conserveren.
• Divers grondwerk en verhardingen.
Eén van de door Batec uitgevoerde werken.

Recent in opdracht ontvangen
• MIOK inspectieopdracht voor de ge-

meenten Waalre, Susteren, Geldrop,

meente Ede en Meerssen.

Spijkenisse en Heythuysen renoveren.

• Voegovergangen in wegdek van kunst-

• Schakelstation voor Eneco Energie in

werk gemeente Best vervangen.

Soest renoveren.

• Civiele kunstwerken voor de geAdresgegevens:

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

Batec bv
Betonrenovatie
Postbus 3080
5203 DB ‘s-Hertogenbosch
De Geerden 5
5334 LE Velddriel
Telefoon 0418 - 63 56 98
Telefax 0418 - 63 59 74
E-mail info@batec.nl
Internet www.batec.nl

Batec zorgt goed voor materiaal (links:
opslag) en mensen (rechts: bouwkeet).

NEN-EN-ISO 9001:2000

VCA 175 ** gecertificeerd
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