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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

De RWZI van ’s-Hertogenbosch, eigendom van Waterschap Aa en Maas, moet de 
komende jaren uitgebreid worden. Een belangrijke vraag hierbij is welke onderdelen van 
de installatie beschikbaar zijn voor deze uitbreiding. Anders gezegd, welke onderdelen 
kunnen gerenoveerd worden om opnieuw te worden gebruikt en welke onderdelen 
moeten gesloopt - en dus geheel vervangen worden. Er zijn ook onderdelen die een 
nadere inspectie behoeven, waarna het oordeel slopen of hergebruiken pas aan de orde 
komt.  
 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit rapport is om duidelijk te beschrijven welke onderdelen beschikbaar zijn 
voor de uitbreiding van RWZI ’s-Hertogenbosch en hoe deze beschikbaarheid tot stand 
is gekomen. 
 

1.3 Definities 

Een onderdeel is beschikbaar wanneer: 
 het onderdeel kan worden hergebruikt om technische redenen. Dit geldt wanneer 

het betreffende onderdeel in een dusdanige staat verkeert dat het bij normaal 
gebruik en onderhoud nog minimaal 15 jaar naar behoren kan functioneren; 

 het onderdeel na een renovatie, weer bijna nieuw, in bedrijf kan worden genomen; 
 wanneer de kosten om het betreffende onderdeel weer beschikbaar te maken voor 

minimaal 15 jaar gebruik opwegen tegen de nieuwbouwkosten. 
 
Wanneer, op basis van technische feiten, een onderdeel beschikbaar is, hoeft het nog 
niet zo te zijn dat dit onderdeel ook zal worden hergebruikt. Het kan voorkomen dat dit 
onderdeel technologisch gezien niet past binnen de nieuwe configuratie van de 
zuiveringsinstallatie. Het betreffende onderdeel zou in dat geval dus om technologische 
redenen gesloopt moeten worden. In dit rapport is deze beoordeling van de onderdelen 
nog niet aan de orde.  
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de documenten die als uitgangspunt voor dit inspectierapport zijn 
gebruikt beschreven. In het hoofdstuk wordt in een drietal paragrafen een korte 
samenvatting met de conclusies van de geraadpleegde documenten gegeven.  
Hoofdstuk 3 behandelt het resultaat van het onderzoek. Het onderzoek geeft aan wat er 
met welk onderdelen van de zuiveringsinstallatie gedaan kan worden. 
 
In hoofdstuk 4 worden de conclusies uit de diverse inspectie onderzoeken uiteengezet. 
De onderbouwende inspecties en onderzoeken zijn als bijlage bij dit rapport 
toegevoegd. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Algemeen 

Bij het onderzoek zijn de volgende documenten geraadpleegd: 
 15/15 renovatie; bestuursvoorstel 6335, Aa en Maas, Bestuursbesluit DB  

14-12-2010, AB 17-12-2010, AB 27-1-2011; 
 inspectie van voorbezinktank en van nabezinktanks RWZI ’s-Hertogenbosch.  

rapport van Royal Haskoning met referentie nummer 9V7870.A0/N0005/Nijm,  
d.d. 19 april 2011 (bijlage 7); 

 memo inspectie Nabezinktanks, DHV met kenmerk 20090224 hvw mm,  
d.d. 24 februari 2009 (bijlage 6). 

 
Naast deze documenten gelden in dit rapport nog een aantal andere uitgangspunten. 
Deze zijn: 
 voor de onderdelen die niet zijn geïnspecteerd kan het volgende gelden: 

 dat ze vergelijkbaar zijn met een geïnspecteerd onderdeel. Op basis waarvan 
iets gezegd kan worden over de beschikbaarheid. Voorbeelden  
hiervan zijn de nabezinktanks;  

 dat het nog niet duidelijk is wat er met verschillende onderdelen van de RWZI 
moet gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsgebouwen en de 
onderdelen van de sliblijn.  

 
2.2 15/15 renovatie document 

Conform het bestuursvoorstel 6335, Aa en Maas, Bestuursbesluit DB 14-12-2010, AB 
17-12-2010, AB 27-1-2011 is besloten dat: 
 
De RWZI zal in twee fasen gerenoveerd worden (zogenaamde 15/15 renovatie), waarbij 
in iedere fase de RWZI voor een periode van 15 jaar gerenoveerd wordt. Hiermee wordt 
voorkomen dat constructies die nog een aanzienlijke restlevensduur kennen, vroegtijdig 
gesloopt worden. Nieuwe Civiele constructies dienen wel een technische levensduur 
van 30 jaar te kennen. 
 

2.3 Memo inspectie nabezintanks DHV 

Op 17 en 18 februari 2009 zijn voor inspectie één oude nabezinktank uit 1973 (die in 
2001 is gerenoveerd) en één nieuwe nabezinktank uit 1988 nabezinktank leeggezet. 
Van beide tanks is de binnenzijde van de betonconstructies geïnspecteerd (memo met 
kenmerk 20090224 hvw mm, inspectie nabezinktanks). 
 
Resultaat van de inspectie: 
 
Nabezinktank bouwjaar 1973 (gerenoveerd in 2001):  
Volgens DHV vertoonde het oppervlak van deze nabezinktank geen gebreken en de 
staat van de vloer was dusdanig dat lekkages tot een minimum beperkt blijven. 
 
N.B. In 2001 zijn twee van de vier nabezinktanks met bouwjaar 1973 gerenoveerd  
(NBT 3-1 en 3-2). De oude vloer is gerepareerd en voorzien van een gewapende 
betonvloer. 
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Nabezinktank bouwjaar 1988:  
Hoewel de memo van DHV suggereert dat ook één nieuwe nabezinktank is 
geïnspecteerd, zijn er geen bevindingen over deze nabezinktank vermeld.  
 
De betreffende nabezinktank is gebouwd in 1988 en dus ongeveer 23 jaar oud. Uit 
ervaring die Royal Haskoning heeft met nabezinktanks op andere RWZI’s, blijkt dat 
nabezinktanks met een vergelijkbaar bouwjaar meestal in zeer goede staat verkeren. 
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3 RESULTAAT 

3.1 Besluitvorming 

Om tot een besluit te komen wat er met de verschillende onderdelen van RWZI  
‘s-Hertogenbosch moet gebeuren in het kader van de uitbreiding zijn een tweetal 
sessies met de projectteamleden van Royal Haskoning en Waterschap Aa en Maas 
gehouden.  
In de sessies werden de verschillende onderdelen van RWZI s’-Hertogenbosch op 
structurele wijze beoordeeld. De onderwerpen van de sessies waren: 
 sessie 1: Alle onderdelen van de waterlijn; 
 sessie 2: Alle onderdelen van de sliblijn. 
 
In de sessies konden de aanwezigen een oordeel gegeven over de staat van de 
verschillende onderdelen. Uit de discussie, maar in gezamenlijke overeenstemming 
werd duidelijk:  
 welke onderdelen hergebruikt, respectievelijk gesloopt konden worden; 
 welke onderdelen nader geïnspecteerd moesten worden en welke niet; 
 op welke wijze de nadere inspectie van betreffende onderdelen moesten worden  

uitgevoerd. 
 
In onderstaande paragrafen wordt het resultaat van deze sessies beschreven.  
 

3.2 Onderdelen die niet in aanmerking komen voor hergebruik 

3.2.1 Civiele constructies  

Van de Civiele onderdelen die niet in aanmerking komen voor hergebruik is de 
technische staat zeer slecht. Er is vaak sprake van aanzienlijke betonaantasting door 
H2S waardoor renovatie geen optie meer is, omdat dit gewoonweg te duur zou zijn.  
De Civiele onderdelen die niet in aanmerking komen voor hergebruik en dus niet 
beschikbaar zijn voor de uitbreiding van RWZI ‘s- Hertogenbosch zijn: 
 ontvangwerk; 
 roostergoedinstallatie, inclusief de aan- en afvoergoten; 
 zandvanginstallatie; 
 containeropstelplaats; 
 ventilator gebouwen bij de voorbezinktanks; 
 sliblagunes (oude bezinkvelden); 
 damwand behuizingen. 
 
Van deze installaties was de beoordeling van de projectteamleden unaniem. Zowel het 
beton als de Werktuigbouwkundige onderdelen zijn in zeer slechte staat. Bovendien 
zouden de kosten tijdens een renovatie hoog zijn, omdat er bypass voorzieningen met 
tijdelijke pompinstallaties, (hark)roosters en zandvang moeten worden getroffen. Voor 
deze onderdelen geldt ook dat het aan- en afvoerende leidingwerk zal moeten worden 
verwijderd. Om deze redenen zijn deze onderdelen niet beschikbaar voor de uitbreiding 
van RWZI ‘s-Hertogenbosch.  
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3.2.2 Elektrotechnische- en besturingsinstallatie 

Het projectteam heeft in de sessies ook de Elektrotechnische en Besturingstechnische 
installatie beoordeeld. Gezien de hoge leeftijd van de installatie waardoor een verhoogd 
risico op uitval of zelfs mogelijke ongevallen is ontstaan, is het projectteam unaniem van 
mening dat de gehele Elektrotechnische, Meet- en Regeltechnische en de 
Besturingstechnische installatie, incl. bekabeling niet meer in aanmerking meer komt 
voor hergebruik en dus geheel vervangen moet worden. Bovendien voldoet de installatie 
niet meer aan de stand der techniek en de huidige normering en wetgeving. 
 

3.2.3 Mechanische installaties 

Het projectteam heeft in de sessies alle mechanische installaties van de verschillende 
procesonderdelen van de RWZI beoordeeld. Per procesonderdeel is bediscussieerd of 
de mechanische componenten voor hergebruik in aanmerking konden komen. De 
beoordeling die heeft plaatsgevonden had als basis de expertise van de personen 
binnen het projectteam. Met hun kennis van de leeftijd, algehele staat van het 
betreffende component, kon de beschikbaarheid worden ingeschat. Hiernaast is 
rekening gehouden met duurzaamheid. Dit houdt in dat wanneer een onderdeel als 
beschikbaar werd beoordeeld maar niet of niet voldoende aan de huidige stand der 
techniek voldoet, bijvoorbeeld een veel te hoog energieverbruik of zeer veel onderhoud 
vergt, er ook is besloten dit onderdeel te vervangen.  
In bijlage 1 is een lay-out tekening van de zuiveringsinstallatie toegevoegd, waarin met 
verschillende kleuren is aangegeven wat het resultaat is van de beoordeling van de 
verschillende onderdelen. In deze tekening zijn de mechanische installaties van de 
onderdelen die met een rode letter M zijn gemarkeerd niet beschikbaar om hergebruikt 
te worden. Het gaat om de mechanische installaties in of van de volgende onderdelen: 
 nabezinktanks met bouwjaar 1973; 
 compressorgebouw; 
 voorbezinktanks; 
 bedrijfsgebouw; 
 flotatiegebouw; 
 slibbehandelingsgebouw; 
 energiegebouw; 
 machinegebouw; 
 slibgistingstanks. 
 
Er zijn nog enkele mechanische onderdelen die nader geïnspecteerd moeten worden. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de mechanische staat van de voorindikkers. Dit is 
aangegeven met een zwarte letter M in de lay-out tekening.  
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3.3 Onderdelen die in aanmerking komen voor hergebruik 

Van de onderdelen die in aanmerking komen voor hergebruik is de technische kwaliteit 
van het Civiele deel goed. Ze zijn beschikbaar en deze onderdelen kunnen bijna 
allemaal zonder grote renovatie worden ingezet voor de uitbreiding van  
RWZI ’s-Hertogenbosch. Voor sommige onderdelen geldt wel dat de mechanische 
installatie in of van het onderdeel moet worden vervangen.  
 
De onderdelen die beschikbaar zijn en dus in aanmerking komen voor hergebruik zijn: 
 vier nabezinktanks bouwjaar 1988/1990 (NBT 1-1, 1-2, 2-1 en 2-2); 
 twee nabezinktanks bouwjaar 1973, gerenoveerd 2001 (mechanisch vernieuwen) 

(NBT 3-1 en 3-2); 
 twee nabezinktanks bouwjaar 1973 (nog wel te renoveren waaronder mechanisch 

vernieuwen)(NBT 4-1 en 4-2); 
 vier actiefslibtanks1; 
 compressorengebouw (mechanisch vernieuwen); 
 buffer-bezinktank met aan- en afvoergoten; 
 alle lavafilters; 
 slibbuffertank voor het slibbehandelingsgebouw; 
 slibbufferbak naast het machinegebouw; 
 alle slibretourgemalen; 
 effluentgoten; 
 FeCl3 opslag; 
 methanoldosering; 
 biogascompressorsruimte met compressors; 
 TCR ruimte met zijn installaties; 
 gashouder; 
 gasfakkel; 
 condensatieput bij gashouder; 
 devilput voor de ‘pig’ voorziening; 
 BABE® reactor. 
 
Bijlage1 geeft een lay-out van de zuiveringsinstallatie waarin met kleuren is aangegeven 
wat het resultaat is van de beoordeling van de verschillende onderdelen. De groen 
gekleurde onderdelen zijn beschikbaar, waarbij aangegeven is met een rode letter M of 
de mechanische installatie van het onderdeel wel of niet vervangen dient te worden.  
 

                                                  
1 De Aeratietanks zijn recentelijk door Waterschap Aa en Maas drooggezet en geïnspecteerd. Hierbij is 

geconcludeerd dat de ze constructief in goede staat zijn. 
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3.4 Onderdelen die nader geïnspecteerd zijn  

Tijdens de sessies werd door betrokkenen getwijfeld aan de staat van een aantal 
kritische (waterkerende) constructies. Er is gezamenlijk besloten om deze constructies 
goed te inspecteren om de beschikbaarheid ervan in kaart te brengen. De volgende 
onderdelen zijn om deze reden nader geïnspecteerd: 
 een procesleiding in de waterlijn;  
 een inkomende persleiding; 
 een voorbezinktank; 
 een nabezinktank met bouwjaar 1973 (nooit eerder gerenoveerd); 
 bedrijfsgebouw; 
 asbest in gebouwen; 
 het asfalt; 
 een voorindikker; 
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de inspectie van deze onderdelen in detail 
beschreven.  
 
Proces- en persleiding 
In overleg met Waterschap Aa en Maas is besloten om één binnenkomende persleiding 
en één procesleiding van de waterlijn te inspecteren en te beoordelen. De inspecties zijn 
uitgevoerd in leidingen die voldoende representatief zijn om een oordeel te kunnen 
vellen over de rest van het leidingwerk. Uit de nadere inspectie blijkt het volgende: 
 het asbest cement leidingwerk uit 1973 is niet beschikbaar voor hergebruik. Uit het 

onderzoek blijkt dat de wanddikte op enkele cruciale locaties tot de helft van zijn 
oorspronkelijke dikte is gereduceerd. Hierdoor is het leidingwerk ook onvoldoende 
sterk om voor re-lining in aanmerking te komen. Deze constatering, samen met het 
feit dat dit leidingwerk op basis van zijn leeftijd over zijn technische levensduur is 
(van ongeveer 30 jaar) is dit leidingwerk onbetrouwbaar; 

 voor wat betreft het asbest cement leidingwerk uit 1990 kan op basis van de 
technische levensduur worden verwacht ,dat ze nog zo’n 10 jaar mee zou moeten 
kunnen gaan. Hierdoor voldoet dit leidingwerk niet aan de geëiste 15 jaar. Voor dit 
leidingwerk mag echter worden aangenomen dat deze nog over voldoende sterkte 
beschikt, zeker om voor re-lining in aanmerking te komen. Na re-lining van dit 
leidingwerk zal de geëiste 15 jaar zeker worden gehaald, Het blijft dus noodzakelijk 
om bij de uitvoering van het werk dit leidingwerk te controleren om te beslissen of  
re-lining moet worden toegepast.  

 
Voorbezinktank 
Uit de nadere inspectie van de voorbezinktank blijkt dat deze beschikbaar is voor 
hergebruik omdat: 
 uit de inspectie blijkt dat het beton nog in goede staat is; 
 uit de inspectie blijkt dat de vloer geen lekkages vertoont en hiermee als 

waterdichtheid kan worden beschouwd.  
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Nabezinktank 
In overleg met Waterschap Aa en Maas is besloten om nabezinktank IV-2 nader te 
inspecteren. Het betreft één van de twee nog niet eerder gerepareerde nabezinktanks 
uit 1973. Uit de inspectie van de nabezinktank blijkt dat deze beschikbaar is voor 
hergebruik. Uit de nadere inspectie blijkt: 
 dat het beton nog in goede staat verkeerd en dat deze nog voldoende sterk is; 
 dat de aantasting zich beperkt tot slechts enkele millimeters; 
 dat de vloer van de tank beschadigd is; 
 dat herstelwerkzaamheden zijn nodig om de tank optimaal te kunnen laten 

functioneren. 
 
Er wordt om bovenstaande redenen geadviseerd om dezelfde reparatie uit te voeren 
zoals die in 2001 aan nabezinktank III-1 en III-2 is uitgevoerd.  
 
Bedrijfsgebouw 
Gedurende de discussie over de huisvesting op de RWZI ’s-Hertogenbosch heeft Royal 
Haskoning op tekeningen zogenaamde ‘kwaaitaalvloeren’ aangetroffen. Dit zijn vloeren 
die snel sterkte kunnen verliezen onder vochtige omstandigheden en daardoor 
gevaarlijk kunnen zijn. Royal Haskoning heeft besloten deze vloeren te inspecteren.  
 
Uit de gedeeltelijke inspectie van het bedrijfsgebouw werd duidelijk dat:  
 de vloeren op enkele locaties (1e verdieping en dak) aangetast zijn; 
 zonder nadere inspectie is het onduidelijk welke invloed de aantasting heeft op de 

constructieve sterkte van de vloer. 
 
Uit de nulopname van het bedrijfsgebouw werd duidelijk dat het gebouw in redelijke 
staat verkeerd. Er zijn geen grote gebreken geconstateerd.  
 
Asbest in gebouwen 
Wanneer er gesloopt of verbouwd gaat worden dan dient er een asbestinventarisatie 
gedaan te worden. Hierbij wordt er onderzocht waar er zich asbest bevindt en hoeveel 
het dan is.  
Uit de inventarisatie is gebleken dat er op een aantal plekken asbest gevonden is. Wat 
al bekend was is dat er diverse asbest leidingwerk in het terrein ligt.  
De asbest die gevonden is in de gebouwen dient verwijderd te worden voordat er 
gesloopt of verbouwd gaat worden. 
 
Asfalt 
Wanneer de wegen op het terrein aangepast dienen te worden zal er gekeken worden 
of het asfalt hergebruikt kan worden. De bruikbaarheid van het bestaande asfalt voor 
hergebruik hangt af van de hoeveelheid teer die in het asfalt zit. Bij het asfalt onderzoek 
is gekeken naar deze hoeveelheid. 
 
Voorindikker 
Op verzoek van Waterschap Aa en Maas zijn de twee voorindikkers visueel 
geïnspecteerd. Zoals verwacht zijn de voorindikkers in vergelijkbare staat. Tevens is er 
onderzoek gedaan naar de betonkwaliteit van één voorindikker. Hieruit is naar voren 
gekomen dat de beton nog in redelijke staat verkeerd. 
 



 
 
 
 
 
 
 

9V7870.A0/R0027/Nijm  Hergebruik / inventarisatie 

8 februari 2012 - 10 - Definitief rapport 

  

 

3.5 Onderdelen die niet geïnspecteerd zijn 

Tijdens sessie 2 over de sliblijn was het voor het projectteam niet duidelijk welke 
strategie Waterschap Aa en Maas volgde met betrekking tot slibgisting op  
RWZI s’-Hertogenbosch. Hierdoor zijn een aantal onderdelen van de 
slibgistingsinstallatie nog niet geïnspecteerd. Inmiddels is duidelijk dat er in de nieuwe 
situatie voor RWZI s’-Hertogenbosch slibgisting zal worden toegepast. 
In bijlage 1 geeft de lay-out tekening van de zuiveringsinstallatie aan dat veel 
onderdelen Civieltechnisch beschikbaar zijn voor hergebruik. Uit de tekening blijkt ook 
dat de slibgistingstanks nader geïnspecteerd zouden moeten worden. Om 
kostentechnische redenen is echter besloten de tanks niet leeg te maken voor inspectie. 
Een andere reden is omdat wordt verwacht dat in een later stadium contractuele 
afspraken gemaakt kunnen worden om deze tanks alsnog leeg te maken en te 
inspecteren.  
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4 INSPECTIES 

4.1 Leidingwerk 

Op 25 mei 2011 is de asbest cement leiding tussen beluchtingstank 2 en nabezinktank 
IV-2 (AC leiding L2) door de firma M.J. Oomen geïnspecteerd. 
 

4.2 AC leiding L2 

Er zijn inspecties uitgevoerd op leiding L2, dit is de AC (asbest cement) leiding tussen 
beluchtingstank 2 en nabezinktank IV-2, aangelegd in de periode 1973. De inspecties 
bestonden uit een camera-inspectie en een radarinspectie. De bevindingen van deze 
inspecties en de overige beschikbare technische gegevens van de leiding zijn gebruikt 
als basis voor de door KWR opgestelde restlevensduurbepaling. Met radar- en 
cameratechnieken is de mate van uitloging van de buiswand en daarmee de resterende 
‘gezonde’ wanddikte bepaald. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 4. 
 
Ter plaatse is een minimale wanddikte van 21.8 mm gemeten (de oorspronkelijke 
wanddikte bedroeg 40 mm). Deze waarde is vervolgens gebruikt voor de 
restlevensduurbepaling. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de berekende 
minimaal benodigde wanddikte is de restlevensduur negatief, hetgeen betekend dat de 
leiding werkelijk aan het einde is van de technische levensduur. 
 
Het feit dat de buis nog heel is, betekend dat de maximum toelaatbare spanningen niet 
overschreden worden. Echter gezien de redelijk grote aantastingsnelheid is een breuk 
van de buis binnen enkele jaren te verwachten. Bij renovatie van de RWZI zullen de 
belastingen op de buis toenemen door bouwverkeer en trillingen en neemt de kans op 
breuk verder toe.  
 

 
 
Er wordt vanuit gegaan dat de resultaten van deze inspectie representatief zijn voor alle 
AC leidingen aangelegd in de periode 1973, in de waterlijn na de beluchtingstank. Geen 
van de AC leidingen behorende tot de nabezinktanks uit 1988 zijn geïnspecteerd. Deze 
leidingen zijn thans 23 jaar oud. Er mag vanuit worden gegaan dat deze leidingen, 
wellicht na renovatie, onder normale omstandigheden 15 jaar in gebruik kunnen blijven. 
 

Opmerking: 
De geïnspecteerde AC leiding L2 wordt niet belast door verkeer. In de 
veronderstelling dat de overige leidingen (uit 1973) in de waterlijn in een 
vergelijkbare staat verkeren, dan is de kans op leidingbreuk groter bij AC leidingen 
welke onderhevig zijn aan verkeersbelasting.
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4.3 Aanvoer persleiding AC 

Er is een inspectie uitgevoerd op de aanvoer persleiding. Verwacht werd dat er 3 
asbestcement leidingen zouden liggen. Bij het graven bleek dat er twee bonna leidingen 
(gecementeerde stalen buizen) en één asbestcement leiding lagen.  
 
Alle 3 de leidingen zijn geïnspecteerd met radar. Uit de inspectie is gebleken dat de 
leidingen in redelijke staat verkeren. Na inspectie is er een restlevensduur berekening 
gedaan. Hieruit is gebleken dat de leidingen nog minimaal 75 jaar mee kunnen. 
 

4.4 Bezinktanks 

Op 24 en 25 mei 2011 is een voorbezinktank en een nabezinktank van RWZI  
’s-Hertogenbosch buiten bedrijf genomen voor inspectie. De geïnspecteerde tanks zijn 
gebouwd in 1973 en zijn nu dus bijna 40 jaar in gebruik. Er zijn monsters uit de vloer en 
uit de wand genomen voor nader (laboratorium) onderzoek. Omdat de tanks maar 
gedurende een korte periode buiten bedrijf waren, was het niet mogelijk de gehele tank 
schoon te maken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige staat is één 
segment van beide tanks schoongemaakt.  
De tanks zijn door Royal Haskoning visueel geïnspecteerd en er zijn kernen geboord om 
de aantastingsdiepte van de betonconstructie te bepalen, uitgevoerd door de firma 
B|A|S. 
 

4.5 Voorbezinktank 

4.5.1 Visuele inspectie 

De twee voorbezinktanks op de RWZI ‘s-Hertogenbosch zijn gebouwd in 1973. In 1991 
zijn de tanks éénmalig opgeknapt. De geïnspecteerde tanks zijn dus bijna 40 jaar in 
gebruik. 
 
Voorbezintank 2 is geïnspecteerd. Er wordt vanuit gegaan dat voorbezinktank 1 in een 
vergelijkbare technische staat verkeerd 
 
De vloer bestaat uit gewapend beton. Er zit één scheur in de vloer, maar omdat deze 
recht van de wand naar het midden loopt moet dit de stortnaad zijn (zie figuur 1). De 
randen van de stortnaad zijn redelijk grillig en licht afgebrokkeld. Door het continu 
passeren van de ruimerbrug zal deze schade langzaam groter worden. 
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Figuur 1 Detailopname van de vloer van de voorbezinktank 

 
De wand bestaat uit gewapend beton. Het toeslagmateriaal is grover dan in de vloer. 
Het beton van de kern ziet er goed en dicht uit. De kop van de wand is matig aangetast 
waardoor een uitgewassen oppervlak ontstaan is. 
 
De aluminium deksels op de goot zijn sterk aangetast (zie figuur 2). Op meerdere 
plaatsen zijn de verstijvingribben aan de onderzijde voor een groot deel opgelost. 
 

Figuur 2 Detailopname van de aluminium deksels van de voorbezinktank 

 
Op een aantal plaatsen zijn de deksels van de goot afgehaald. De betonnen 
gootconstructie is voorzien van een betonbeschermende lining.  
De lining van de goot zit overal nog strak en vlak tegen het beton. Het is dan ook 
aannemelijk dat het beton achter de lining niet (verder) door H2S is aangetast. Deze 
lining is in 1991 aangebracht. 
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4.5.2 Betononderzoek 

Tijdens de inspectie van de voorbezinktank zijn er vijf betonkernen geboord  
(zie figuur 3). Vier kernen zijn uit de vloer geboord en één kern is uit de wand geboord. 
Met deze kernen heeft de firma B|A|S Research en Technology de staat van het beton 
van de vloer en de wand bepaald. Zie voor een volledig rapport bijlage 2. 
 
Uit het onderzoek bleek dat het beton van de voorbezinktank nog in goede staat is. De 
aantasting van het materiaal van de wand gaat tot een diepte van +/- 5 mm. De 
aantasting van het materiaal van de vloer gaat tot een diepte van +/- 2 mm. De mate 
van aantasting wordt als gering beoordeeld. 
 

 
Figuur 3 Detailopname van een van de boorkernen uit de voorbezinktank 

Hoewel de betonconstructie over voldoende duurzaamheid beschikt, kan de levensduur 
worden verlengd door de vloer en wand te voorzien van een passende, chemisch en 
resistente coating. 
 

4.5.3 Waterdichtheidsonderzoek 

Uit het onderzoek van de firma Texplor is gebleken dat de gemeten voorbezinktank 
geen lekkages vertoond en dus als waterdicht beschouwd kan worden. Zie voor een 
volledig rapport bijlage 3. 
 

4.6 Nabezinktank 

4.6.1 Visuele inspectie 

De RWZI ’s-Hertogenbosch beschikt over acht nabezinktanks. De vier nabezinktanks  
III-1 t/m IV-2 dateren uit 1973. Hiervan zijn nabezinktank III-1 en III-2 in 2001 voorzien 
van een nieuwe vloer. Door DHV is op 17 februari 2009 een inspectie uitgevoerd op 
nabezinktank III-1 (de tank is in 2001 voorzien van een aangebracht vloer). DHV stelt 
dat het oppervlak van de vloer geen gebreken vertoont. Ter plaatse van de wielen van 
de binnenste ruimer was een geringe beschadiging in de toplaag van het oppervlak 
zichtbaar. DHV concludeert tevens dat ‘gezien de algehele toestand van de vloer zullen 
lekkages tot een minimum beperkt zijn’. Zie voor een volledig inspectie verslag van DHV 
bijlage 6. 
 
De overige vier nabezinktanks I-1 t/m II-2 dateren uit 1988 en verkeren in goede 
toestand. Nabezinktank IV-2 is geïnspecteerd. Er wordt vanuit gegaan dat  
nabezinktank IV-1 in een vergelijkbaar technische conditie verkeerd.  
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De vloer van de tank bestaat uit ongewapend beton met daarop een laag zandcement. 
De betonnen ondergrond is erg grof van korrel en heeft een slechte korrelopbouw. 
In het gereinigde vloerdeel is een lange, grillige scheur waarneembaar van enkele mm 
breed. Omdat er geen wapening in de vloer aanwezig is, kan er geen roestvorming 
optreden met verdere schade tot gevolg. Door de scheur zal wel lekkage optreden naar 
de ondergrond. 
Op een groot aantal plaatsen is een schil van de vloer losgelaten. De ontstane gaten 
zijn enkele mm diep. 
 

Figuur 4 Detailopname van de bodem van de nabezinktank 

Onder de loopwielen van het ruimerwerk is ook schade zichtbaar. Variërend van een 
ruw oppervlak tot gaten van circa 25 mm diep. 
 

Figuur 5 Detailopname van de bodem van de nabezinktank 

 
De vloer van de nabezinktank is gering aangetast. Bij hergebruik dient de vloer 
gerepareerd te worden of er dient een nieuwe vloer gemaakt te worden.  
 
De vloer moet thans als niet waterdicht worden beschouwd. 
 
Het ruimerwerk is tijdens de inspectie op diverse plaatsen gerepareerd. 
 
De wand van de nabezinktank bestaat uit gewapend beton en ziet er goed uit. Aan de 
bovenzijde is redelijk veel algengroei aanwezig. 
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4.6.2 Betononderzoek 

Tijdens de inspectie van de nabezinktank zijn er vijf betonkernen geboord. Vier kernen 
uit de vloer en één uit de wand. Met deze kernen heeft de firma B|A|S Research en 
Technology de staat van het beton van de vloer en de wand bepaald. Zie voor een 
volledig rapport bijlage 2. 
 
Het beton van de nabezinktank is nog in goede staat. De aantasting van het materiaal 
van de wand gaat tot een diepte van +/- 5 mm. De aantasting van het materiaal van de 
vloer gaat tot een diepte van +/- 5 mm. De mate van aantasting wordt als gering 
beoordeeld. 
 

 
Figuur 6 Boorkern uit de nabezinktank 

 
Op lange termijn is de duurzaamheid van de tank niet in het geding. 
Ten aanzien van de vloer wordt echter wel aanbevolen om deze te reinigen middels 
hoge druk waterstralen en het oppervlak te voorzien van een nieuwe gewapend 
betonnen vloer. 
 

4.7 Bedrijfsgebouw  

4.7.1 Inleiding 

Het bedrijfsgebouw op de RWZI ’s-Hertogenbosch is in eerste instantie bekeken door 
een betonexpert. Deze heeft geconstateerd dat er kwaaitaalvloeren aanwezig zijn. 
Verderop in dit hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden. Het bedrijfsgebouw is in 
een dergelijke staat dat hergebruik mogelijk lijkt. Om goed vast te leggen wat de staat 
van het gebouw is, is er een nulopname gedaan. Hieruit is gebleken dat het gebouw in 
een redelijke conditie verkeerd.  
 

4.7.2 Nulopname 

Het bedrijfsgebouw dateert uit de jaren ’60. Het object verkeert wat betreft zijn leeftijd in 
algemene zin in een redelijk conditieniveau. De gesignaleerde gebreken en 
onvolkomenheden zijn wat betreft bouwkundig aspect met uitzondering van de gebreken 
aan de vluchtrouteaanduiding / brandveiligheid van een geringe importantie. Binnen 5 á 
10 jaar zijn er bijzondere onderhoudskosten aan installatietechnische onderdelen te 
verwachten.  
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Het kwaliteitsniveau van het gebouw is in algemene zin: redelijk. Tijdens het 50 –jarig 
bestaan van het pand zijn naast onderhoudsactiviteiten ook vernieuwingen uitgevoerd, 
zoals onder andere vernieuwing van de buitenkozijnen en de sanitaire groepen, kleed- 
en doucheruimten. Het kwaliteitsniveau van deze afwerkingen is marktconform. Het 
tegelwerk in de gangen oogt gedateerd, maar is ideaal voor de bedrijfsactiviteiten op 
een RWZI -terrein.  
 
Voor een uitgebreide rapportage zie bijlage 11. 
 

4.7.3 Kwaaitaalvloeren 

Tijdens een eerdere inspectie van het bedrijfsgebouw zijn er zogenaamde 
‘kwaaitaalvloeren’ aangetroffen. Hieronder een korte uitleg wat ‘kwaaitaalvloeren’ zijn: 
 

 
 
Uit de inspectie werd duidelijk dat:  
 de vloeren op enkele locaties (1e verdieping en dak) aangetast zijn (zie figuur 7); 
 zonder nadere inspectie is het onduidelijk welke invloed de aantasting heeft op de 

constructieve sterkte van de vloer. 
  

Een kwaaitaalvloer is een prefab vloer van gewapend beton, die in Nederland veel 
werd toegepast in de periode 1975 – 1983. De vloerdelen werden geproduceerd door 
de firma Kwaaitaal in Rotterdam.  
Om het beton sneller te laten harden, is er calciumchloride toegevoegd. Het snelle 
harden had als voordeel dat de ochtendstort al in de middag uit de mal kon worden 
uitgenomen om plaats te maken voor de middagstort, wat een verdubbeling van de 
productie opleverde. De toegevoegde calciumchloride veroorzaakte na 
verloop corrosie van de wapening (betonrot). Door het roesten en uitzetten van de 
wapening wordt de buitenste betonlaag (dekking) van de wapening gedrukt waardoor 
de corrosie nog sneller verloopt en de vloer snel sterkte verliest. Vooral bij een 
vochtige kruipruimte is er een verhoogd risico op problemen met kwaaitaalvloeren. 
Gespecialiseerde firma's kunnen inspectie en reparatie verzorgen. 
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Figuur 7 Foto’s van de kwaaitaalvloeren in het bedrijfsgebouw 

 
4.8 Asbestinventarisatie 

Uit de inventarisatie van de firma Nomacon is gebleken dat er op een aantal plaatsen op 
de zuivering asbest gevonden is. Zo ligt er divers asbest leidingwerk in de grond op het 
terrein van de zuivering. Dit was al bekend bij het waterschap. 
Ook in de gebouwen die op het terrein staan is asbest gevonden. De gebouwen en de 
locatie in de gebouwen waar iets gevonden is zijn de volgende: 
 bedrijfsgebouw, plafond CV-ruimte; 
 bedrijfsgebouw, ventilatiekanaal CV-ruimte; 
 luchtbehandelingsput, meszekeringen; 
 opslagloods, losliggend verpakt materiaal. 
 
Voor een uitgebreide rapportage zie bijlage 8. 
 

4.9 Asfaltonderzoek 

Uit het asfaltonderzoek is gebleken dat er geen teerhoudend asfalt is gevonden. Dit wil 
zeggen, op de onderzochte plaatsen. Bekend is dat de lagunes zijn opgebouwd met 
teerhoudend asfalt. Dit is al eerder onderzocht en aangegeven door het waterschap. Uit 
het asfaltonderzoek komt dus naar voren dat het asfalt van de wegen op het terrein van 
de zuivering herbruikbaar zijn. 
 
Voor een uitgebreide rapportage zie bijlage 9. 
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Figuur 8 Boorkern uit asfalt 

 
4.10 Voorindikker 

De visuele inspectie is bij beide voorindikkers gedaan. Het beton onderzoek van de 
voorindikkers is maar bij één voorindikker gedaan omdat verwacht werd dat de toestand 
hiervan hetzelfde is. Uit de visuele inspectie is gebleken dat de voorindikkers 
vergelijkbaar met elkaar zijn. 
 
Voor een uitgebreide rapportage zie bijlage 10. 
 

Figuur 9 Voorindikker I, voorindikker II 

 
4.10.1 Visuele inspectie 

De voorindikkers zijn opgebouwd uit een betonnen vloer, wand en goot. De afdekking 
van de voorindikkers is opgebouwd uit aluminium damwandprofielen.  
Bij de visuele inspectie is vooral gekeken naar de toestand en aantasting van het beton. 
De vloer is opgebouwd uit een betonlaag die afgewerkt is met een cementdeklaag. Het 
beton van de vloer ziet er goed uit. Er zitten geen grote gaten of scheuren in de vloer. 
 
De wanden van beide voorindikkers zijn gelijk. De bovenste 1,5 meter is aangetast.  
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De betonnen goot is voorzien van een coating. Op een aantal plaatsen is de coating 
weg en is het beton aangetast. De afvoerput sterker aangetast. Hier is de coating 
geheel verdwenen. Het beton is dermate aangetast dat de wapening zichtbaar is. 
Al het betonwerk dat aangetast is, is te herstellen. 
 

 

 

Figuur 10 Bovenste deel betonwand, rand van de afvoergoot 

 

Figuur 11 Afvoerput 

 
4.10.2 Betononderzoek 

Voor het betononderzoek zijn een vijftal kernen geboord. Twee kernen uit de vloer, twee 
kernen uit de wand (één onderin en één bovenin) en één kern uit de afvoergoot. 
 
Uit de geboorde betonkernen van de vloer blijkt duidelijk dat de vloer is opgebouwd uit 
een cementdekvloer met daaronder een betonvloer. De aantasting van de vloer gaat tot 
een diepte van ongeveer 1 cm. 
 
De betonkernen uit de wand zijn aangetast. Vooral de betonkern die boven uit de wand 
gehaald is, is tot een diepte van 8 mm aangetast. 
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Uit de geboorde betonkern van de goot blijkt dat de aantasting achter de coating gering 
is. Toch is de coating op een aantal plaatsen verdwenen en is de beton zichtbaar 
aangetast. 
 
Het beton van de indikkers is aangetast door het slib. De mate van aantasting is gering. 
Reparatie van de betononderdelen is noodzakelijk. Het beton van de afvoerput is 
significant aangetast. Het is van belang dat dit materiaal wordt hersteld en dat de 
wapening weer in cementgebonden materiaal (met voldoende dekking) wordt 
aangebracht.  
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5 CONCLUSIE 

De waterkerende Civiele werken van de waterlijn van de RWZI ’s-Hertogenbosch zijn, 
met uitzondering van het ontvangwerk, roostergoedinstallatie en zandvanger in redelijk 
goede staat. Deze werken zijn beschikbaar en kunnen worden hergebruikt. Enig 
onderhoud of renovatie is echter hier en daar noodzakelijk. Bijvoorbeeld aan de twee 
oude, nog niet gerenoveerde, nabezinktanks. Ook ander Civiele werken zijn 
beschikbaar. Deze zijn:  
 buffer-bezinktank; 
 gascompressorsruimte met compressors; 
 TCR ruimte met zijn installaties; 
 gashouder; 
 condensatieput bij gashouder; 
 devilput voor de ‘pig’ voorziening; 
 babe reactor; 
 alle lavafilters; 
 slibbuffertank voor het slibbehandelingsgebouw; 
 slibbufferbak naast het machinegebouw; 
 alle slibretourgemalen; 
 effluentgoten; 
 FeCl3 oplsag; 
 methanoldosering. 
 
Ondanks dat er slechts één procesleiding uitgebreid kwalitatief onderzocht is, kan 
geconcludeerd worden dat de AC-procesleidingen van de RWZI uit de periode 1973 in 
een matige constructieve staat verkeren. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de 
berekende minimaal benodigde wanddikte is de restlevensduur negatief, hetgeen 
betekend dat de leiding aan het einde is van de technische levensduur. Re-linen van 
deze leidingen zal niet het gewenste constructieve resultaat brengen om de levensduur 
van de buizen met 15 jaar te verlengen. Geadviseerd wordt om de bestaande  
AC-procesleidingen uit 1973 gedurende de uitbreiding/renovatie te vervangen. 
 
Belangrijk aspect hierbij is de redelijk grote aantastingsnelheid van de buis waardoor 
breuk van de buis binnen enkele jaren te verwachten valt. Bij renovatie van de RWZI 
zullen de belastingen op de buis toenemen door bouwverkeer en trillingen en neemt de 
kans op breuk toe. 
 
Het risico op breuk van leidingen is dermate groot dat aanbevolen wordt om, totdat de 
leiding vervangen zijn, een calamiteitenplan op te stellen in geval van leidingbreuk. 
 
Uit de memo van DHV en de ervaring van Royal Haskoning (zie § 2.3) kan worden 
geconcludeerd dat de overige nabezinktanks nog in een goede staat verkeren. Ze 
kunnen, afgezien van wat lichte reparatie, nog 15 jaar in bedrijf blijven. 
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Bijlage 1 
 Lay-out RWZI met overzicht (niet) her te gebruiken 

onderdelen 
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Bijlage 2 
 Onderzoek aantasting beton Voor- en Nabezinktank 
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1 Inleiding 
In opdracht van Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch heeft B|A|S Research & Technology 
onderzoek gedaan aan betonnen cilinders. De betonnen cilinders zijn afkomstig uit de voorbezinktank 2 
(VBT) en nabezinktank 4-2 (NBT) van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelegen aan de 
Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch. 

Doel van het onderzoek is te beoordelen in hoeverre het beton mogelijk is aangetast door de stoffen in 
deze tanks. 

Voor het onderzoek zijn tijdens een inspectie op locatie vijf cilinders uit iedere tank geboord. In het 
materiaalkundig laboratorium van B|A|S zijn de cilinders visueel geïnspecteerd. Hierbij is de opbouwvan 
het beton beoordeeld. Ten behoeve van het microscopisch onderzoek is per cilinder één slijpplaatje 
vervaardigd. Bij het onderzoek zijn de slijpplaatje middels polarisatie en fluorescentie microscopie 
beoordeeld. 

De resultaten van het onderzoek en de hieraan verbonden conclusies zijn in de voorliggende rapportage 
uiteengezet. In het rapport wordt ingegaan op de mate van aantasting van het beton en de noodzakelijke 
maatregelen in geval van herstel van de betonconstructie. 

2 Inspectie en monsterneming 
De monsterneming is uitgevoerd door B|A|S. Hierbij zijn cilinders geboord met een diameter van 50 mm. 
Omdat de RWZI niet buiten gebruik kan worden genomen is er voor gekozen de tanks elk op een andere 
dag leeg te maken. De monsterneming heeft voor elke tank daarom op verschillende dagen 
plaatsgevonden. 

2.1.1 Monsterneming voorbezinktank 2 
De monsterneming van de voorbezinktank is uitgevoerd op 24 mei 2011. De voorbezinktank is een 
overdekte tank waarvan een tekening is opgenomen in bijlage 1. In de tank is een schraper aanwezig die 
continu ronddraait. Onder aan de schraper is een rubberen flap aanwezig die over de vloer sleept. Ten 
behoeve van de monsterneming is door de opdrachtgever een gedeelte van de wand en de vloer van de 
tank schoongespoten. Ondanks dat de wand en de vloer is schoongespoten is het beton niet goed 
zichtbaar. De vloer ziet er zwart uit hetgeen vermoedelijk het gevolg is van het rubber van de schrapers 
die continu ronddraaien in de tank. De wanden zien er grijs-groen uit. Bij het gedeelte dat is 
schoongespoten zijn in het beton van zowel de vloer als de wand visueel geen beschadigingen of 
onvolkomenheden vastgesteld. 

Bij het boren van de cilinders uit de vloer is vastgesteld dat het een gewapend betonnen vloer betreft die 
is gefundeerd op basaltblokken. 

In overleg met Royal Haskoning zijn er vijf cilinders geboord. Eén cilinder uit de wand (W1) en vier 
cilinders uit de vloer (V1, V2, V3 en V4). De locaties van de monsterneming zijn opgenomen in bijlage 2. 

2.1.2 Monsterneming nabezinktank 4-2 
De monsterneming van de nabezinktank is uitgevoerd op 25 mei 2011. De nabezinktank is niet overdekt. 
Een tekening van de tank is opgenomen in bijlage 1. Ook in deze tank is een schraper aanwezig die 
continu ronddraait. De situatie is daar hetzelfde als bij de voorbezinktank. Ook in deze tank is door de 
opdrachtgever een klein deel van de wand en vloer schoongespoten. Ondanks dat de wand en de vloer is 
schoongespoten is het beton niet goed zichtbaar. De vloer ziet er eveneens zwart uit, vermoedelijk als 
gevolg van de schraper. De wanden zijn grijs-groen van kleur. Aan de wanden zijn geen beschadigingen 
waar te nemen. In de vloer zijn kleine beschadigingen zichtbaar. Mogelijk zijn deze ontstaan als gevolg 
van de voortdurende beweging van de schraper tegen kleine oneffenheden die zich in de vloer bevinden. 

Bij het boren van de cilinders is vastgesteld dat het een ongewapende betonnen vloer betreft die is 
gefundeerd op basaltblokken wat overeenstemt met de constructie tekeningen welke tijdens de 
monstemame zijn getoond. Op de betonnen vloer is een cementdekvloer aangebracht. 

In overleg met Royal Haskoning zijn er vijf cilinders geboord. Eén cilinder uit de wand (A) en 
vier cilinders uit de vloer (B, C, D en E). De locaties van de monsterneming zijn opgenomen 
in bijlage 2. 
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Laboratoriumonderzoek 
De geboorde cilinders zijn in het materiaalkundig laboratorium van B|A|S onderzocht. Alvorens het 
microscopisch onderzoek uit te voeren zijn de cilinders visueel beoordeeld. Op basis van de visuele 
beoordeling is de monsterselectie gemaakt ten behoeve van het microscopisch onderzoek. Cilinder E van 
de nabezinktank is dusdanig beschadigd dat deze niet kan worden gebruikt voor het microscopisch 
onderzoek. 

3.1 Visuele beoordeling cilinders 
De volledige visuele inspectie is opgenomen in bijlage 3. Uit de visuele inspectie van de cilinders uit de 
voorbezinktank blijkt dat het beton van de wand goed is verdicht. De wapening in de wand heeft een 
dekking van ± 40 mm. Het beton van de vloer daarentegen is slecht verdicht en bevat daardoor een groot 
aantal luchtbellen variërend van klein tot groot. De dekking op de wapening in de vloer bedraagt ± 54 
mm. De betonvloer is gefundeerd op basaltblokken, plaatselijk (cilinder V1) is een cementlaag onder de 
vloer aanwezig. 

Het beton in de wand van de nabezinktank is matig verdicht. Hierin is een behoorlijke hoeveelheid 
middelgrote luchtbellen te zien. De betondekking in de wand bedraagt ± 70 mm. Op de vloer van de 
nabezinktank is een cementdekvloer aanwezig van 30 tot 60 mm dik. Onder de cementdekvloer is een 
betonvloer aanwezig die matig is verdicht. Er zijn grote (weliswaar weinig) luchtbellen aanwezig. 
Wapening is in de vloer niet aangetroffen. De betonvloer is gefundeerd op basaltblokken. 

Het beton bevat in alle gevallen rond, kwartsachtig en gaaf toeslagmateriaal. In de voorbezinktank bevat 
het beton van de wand toeslagmateriaal met een maximale korreldiameter (Dmax) van 32 mm terwijl in 
de vloer een maximale korreldiameter van 16 mm is vastgesteld. In het beton van de nabezinktank is in 
de wand een maximale korreldiameter van 16 mm geconstateerd terwijl in de vloer een maximale 
korreldiameter van 32 mm is vastgesteld. In het beton zijn geen waterlenzen of andere tekenen van 
ontmenging waargenomen. 

3.2 Microscopie beton 
Om de mate van aantasting van het beton te kunnen beoordelen zijn uit de toplaag van het beton van de 
vloer en de wand slijpplaatjes geproduceerd. Deze slijpplaatjes zijn middels polarisatie- en 
fluorescentiemicroscopie beoordeeld op aantastingsverschijnselen in de vorm van (micro)scheurvorming , 
expansie en/of andere degradatiemechanismen van beton. 

Onderstaand worden per slijpplaatje de bevindingen gegeven: 

3.2.1 Voorbezinktank 2 

3.2.1.a Monster W1 (wand) 
Bij de beoordeling van deze slijpplaat van het beton uit de wand is vastgesteld dat de buitenste ± 5 mm 
van het beton aantastingsverschijnselen vertoont in de vorm van poreuze cementsteen en 
(micro)scheurvorming (ze figuur 1 en 2). 

Figuur 1: afbeelding toplaag plaatje W1. Buitenste ± 5 mm 
cementsteen is aangetast. Scheurvorming en poreus 
cementsteen zichtbaar (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

Figuur 2: afbeelding toplaag plaatje W1. Detail opname toplaag 
(micro)scheurvorming (vergroting 50x, fluorescerend licht). 
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Op een dieper niveau is de structuur van het beton nog nagenoeg onaangetast. Een enkele scheur die in 
de toplaag aanwezig is loopt door in het overige beton maar de omvang daarvan is beperkt (zie figuur 3). 

Figuur 3: overgang naar gezond beton rechts. Scheurvorming uit de 
toplaag loopt door (vergroting 50x, fluorescerend licht). 

3.2.1 .b Monster V1 (vloer) 

Bij het onderzoek van monster V1 is vastgesteld dat de bovenste ± 2 mm van het beton een poreuze en 
vervuilde structuur heeft. Op die diepte is een nadrukkelijk zwarte rand zichtbaar veroorzaakt door 
vervuiling van het beton. Onder deze laag is de cementsteen plaatselijk wel wat poreuzer maar de diepte 
van de aantasting is al met al beperkt tot enkele millimeters. 

Figuur 4: Toplaag monster V I Bovenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

Figuur 5: Toplaag monster V1. Bovenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton. Ook op een dieper niveau enkele poreuze plekken 
in het beton (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

http://BASBV.COM


B|A|S rapport: 2011-0674-001 
Pagina 6 van 10 

B | A | S 
B A S B V . C O M 

3.2.1.c Monster V2 (vloer) 
Monster V2 vertoont een vergelijkbaar beeld als V1. De bovenste ± 2 mm is aangetast en poreus van 
structuur. 

Figuur 6: Toplaag monster V2. Bovenste ± 1 mm is aangetast, 
poreus beton (vergroting 50x, fluorescerend licht). 

Figuur 7: Toplaag monster V2. De bovenste ruim 1 mm is 
aangetast, poreus beton. Ook op een dieper niveau enkele 
poreuze plekken in het beton (vergroting 50x, fluorescerend licht). 

3.2.1.d Monster V3 (vloer) 
Ook het beeld bij de slijpplaat van monster V3 is vergelijkbaar met de andere monsters uit de vloer. De 
bovenste ± 2 mm van de vloer vertonen een aangetaste en poreuze structuur. Direct daarachter bevindt 
zich plaatselijk een nog niet aangetaste, wat meer poreuze laag tot op een diepte van ± 5 mm. 

Figuur 8: Toplaag monster V3. Bovenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

Figuur 9: Toplaag monster V3. Bovenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton. Ook op een dieper niveau enkele poreuze plekken 
in het beton (vergroting 50x, fluorescerend licht). 
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3.2.1.e Monster V4 (vloer) 
Ook monster V4 geeft hetzelfde beeld. Bij dit monster valt echter de poreuze, meer open zone direct 
achter de aangetaste laag op. Deze structuur bevindt zich tot op een diepte van ± 5 mm in het beton. 

Figuur 10: Toplaag monster V4. Aangetast, poreus beton aan de 
linkerzijde. Daarachter een poreuze plek in de cementsteen 
(vergroting 50x, fluorescerend licht). 

Figuur 11: Toplaag monster V4. De totale aangetaste en poreuze 
zone bevindt zich tot op een diepte van ± 5 mm in het beton 
(vergroting 50x, fluorescerend licht). 

3.2.2 Nabezinktank 4-2 

3.2.2.a Monster A (wand) 
Bij de beoordeling van monster A is vastgesteld dat de buitenste millimeters van het beton poreus en 
enigszins aangetast zijn. Deze buitenste laag ziet er echter beter uit dan bij het proefstuk W1 uit de 
voorbezinktank. Achter de meest poreuze laag is een laag aanwezig die weliswaar wat poreuzer is maar 
nog niet echt is aangetast. 

Figuur 12: Toplaag monster A. Buitenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton. Daaronder een meer poreuze zone tot op een 
diepte van ± 5 mm (vergroting 50x, fluorescerend licht). 

Figuur 13: Toplaag monster A. Buitenste ± 2 mm is aangetast, 
poreus beton (vergroting 50x, fluorescerend licht). 
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3.2.2.b Monster B (vloer) 
De vloer van de nabezinktank is afgewerkt met een zand-cement dekvloer. In de slijpplaatjes is dit 
zichtbaar in de vorm van veel fijner toeslagmateriaal. De structuur van dit materiaal is veel poreuzer dan 
het beton dat de vloer vormt in de voorbezinktank. 

De bovenste millimeter van de vloer is door de poreuze structuur vervuild. Het materiaal heeft voor zover 
zichtbaar zijn structuur grotendeels behouden. 

Figuur 14: Toplaag monster B. Bovenste ± 1 mm is verkleurd. 
Materiaal heeft een poreuze structuur (vergroting 25x, 
fluorescerend licht). 

Figuur 15: Monster B. Poreuze structuur zand-cement dekvloer 
(vergroting 50x, fluorescerend licht). 

3.2.2.C Monster C (vloer) 
Bij monster C is de structuur van de zand-cement dekvloer zeer poreus en de toplaag heeft slechts een 
beperkte samenhang. De aantasting bevindt zich tot een diepte van ± 5 mm. 

Figuur 16: Toplaag monster C. Bovenste ± 4 mm is zeer poreus 
en aangetast (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

Figuur 17: Toplaag monster C. Het materiaal heeft een zeer 
poreuze en deels aangetaste structuur (vergroting 25x, 
fluorescerend licht). 
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3.2.2.6 

4 

4.1 

4.2 

Monster D (vloer) 
De structuur van het materiaal in monster D is vergelijkbaar met de structuur van de monsters B en C. 
Het materiaal is poreus en tot een diepte van ± 3 mm is het materiaal verkleurd en deels aangetast. 

Figuur 18: Toplaag monster D. Bovenste ± 3 mm is poreus, 
verkleurd en deels aangetast (vergroting 25x, fluorescerend licht). 

Beoordeling 

Figuur 19: Toplaag monster D. De toplaag heeft een zeer poreuze 
en aangetaste structuur (vergroting 50x, fluorescerend licht). 

Voorbezinktank 2 
Over het algemeen is het beton van de voorbezinktank nog in prima staat. De aantasting van het 
materiaal bevindt zich in de wand tot een diepte van ± 5 mm. Het aangetaste materiaal bevat 
scheurvorming en is vervuild. De samenhang van dit materiaal is nog beperkt. Voor zover dit op basis 
van één monster kan worden beoordeeld wordt de mate van aantasting als gering beoordeeld. 
Logischerwijs neemt deze aantasting van het materiaal in de tijd langzaam verder toe. 

Gezien de beperkte omvang van de aantasting is reparatie van beton niet perse noodzakelijk. Indien 
echter groot onderhoud staat gepland en de kans bestaat om grootschalige reparaties uit te voeren is het 
eventueel mogelijk het aangetaste materiaal middels zand- of hogedruk waterstralen te verwijderen en de 
wanden van een passende, chemisch resistente, coating te voorzien. Hoewel het beton op zich 
voldoende duurzaamheid bezit kan daarmee de levensduur verder worden verlengd. Daarbij is het 
uiteraard van belang dat bij het aanbrengen van de materialen de passende voorbehandeling, applicatie 
en nabehandeling wordt toegepast. 

Het beton in de vloer is tot een diepte van ± 2 mm vervuild en poreuzer van structuur. Op zichzelf heeft 
dit materiaal nog een behoorlijke samenhang. Het is niet waarschijnlijk dat hier binnen afzienbare tijd 
ernstig materiaalverlies optreedt. Ook deze aantasting neemt echter in de loop der tijd langzaam toe. 
Daar komt bij dat plaatselijk reeds op een iets grotere diepte sprake is van een meer poreuze structuur. 
Net als voor de wanden geldt dat, hoewel dit niet perse noodzakelijk is, de vloer kan worden 
geconserveerd. Indien groot onderhoud staat gepland kan het oppervlak middels zand- of hogedruk 
waterstralen worden gereinigd en van een coating worden voorzien. 

Nabezinktank 4-2 
Ook voor het beton in de nabezinktank geldt dat het materiaal nog in goede staat is. Van de wanden in de 
nabezinktank zijn weliswaar de buitenste millimeters verontreinigd en in lichte mate aangetast maar dit is 
niet verontrustend. Het materiaal is hooguit tot een diepte van ± 5 mm aangetast waardoor ook op de 
lange termijn de duurzaamheid van de tank niet in het geding is. Om verder ontwikkeling van de 
aantasting van het materiaal tegen te gaan kan men net als bij de voorbezinktank, indien grootschalig 
onderhoud is gepland, het oppervlak desgewenst van een coating voorzien. 
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De vloer van de nabezinktank bestaat uit een zand-cement dekvloer. Uit het microscopisch onderzoek 
blijkt dat dit materiaal een veel meer poreus karakter heeft dan het beton in de wanden en bij de 
voorbezinktank. Plaatselijk is dit materiaal tot op een diepte van ± 5 mm zeer poreus en plaatselijk 
aangetast. De samenhang van dat materiaal is nog maar beperkt en dit materiaal is dan ook minder 
duurzaam dan het beton. Op zichzelf is het niet te verwachten dat er in de vloer direct materiaalverlies 
optreedt. Ten aanzien van deze vloer wordt echter aanbevolen om, indien grootschalig onderhoud 
gepland staat, de vloer middels waterstralen te reinigen en het oppervlak te voorzien van een coating. 

Conclusie 
De mate van aantasting van het beton in de vloeren en de wanden van voorbezinktank 2 en 
nabezinktank 4-2 is gering. De materialen zijn hooguit tot een diepte van ± 5 mm aangetast. Gezien de 
beperkte aantasting is er op dit moment dan ook geen reden om te twijfelen aan de duurzaamheid van de 
betonconstructie. 

Ook is het feitelijk niet noodzakelijk om op dit moment onderhoudsmaatregelen te treffen. Feit is echter 
wel dat het materiaal in de loop der tijd meer aangetast raakt. Om dit te voorkomen kan, indien 
grootschalig onderhoud gepland staat, het oppervlak worden voorzien van een coating. Daarvoor dient 
het oppervlak van het beton eerst middels zand- of hogedruk waterstralen te worden gereinigd. 
Vervolgens kan dan een passende (chemisch voldoende resistente) coating worden aangebracht. 

ing. J.G.A. Verscj 
Pre 

'-J 

rr JjöArfvT. Bovend'Eerdt 
änager Schade-expertise & Inspecties 

http://BASBV.COM


B|A|S rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 1 

' ■
 !

 -■■•- !
 :

' 

\RCH > TEC MNOLOGY 

B A S B V . C O M 

«3M*K«W3^WS 

Tekening: voorbezinktank 2 

http://BASBV.COM


B|A|S rapport: 2011-0674-001 
Bijlage 1 

RESEARCH 8 rECHN 
B A S B V . C O M 

Tekening: nabezinktank 4-2 

http://BASBV.COM


B|A|S rapport: 2011-0674-001 
Bijlage 2 

B 
R E SEA i - ' M ^ l É C H N O L O 

B A S B V . C O M 

.zsu. *-

Tekening: monsterlocatie voorbezinktank 2 

http://BASBV.COM


B|A|S rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 2 
E ; A R C H ê rECHNOi G" 

B A S B V . C O M 

'> *■ . '*"'■'■"■* -a 

* T A 1 \ . OWOEÄ-
) WGBCOWST ftUCTlS 

Tekening: monsterlocatie nabezinktank 4-2 

http://BASBV.COM


BAS rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 
RESEARCH & TE( HNC 0 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: A 

u > — = 

oo —s 

Dekking wapening 

bovenwapening onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

70 10 

soort 

-

dekking* 

mm 

diameter soort 

mm 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

O goed 0 matig 

luchtbellen: 

□ klein 0 middel 

I I weinig 0 matig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

0 ja 0 nee 

scheuren: 

O ja 0 nee 

110 mm 

65 mm 

0 slecht 

. H groot 

0 v e e l 

0 plastisch 0 door toeslag 0 craquele 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

0 goed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

0 rond 0 gebroken 

uiterlijk: 

0 kwartsachtig 0 amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen: 

0 flint 0 hout 

1 1 pyriet 0 anders, nl 

Wapening: 

0 ja 0 nee 

diameter: 

corrosie: 

mm 

mm 

mm 

stuks 

_ 0 slecht 

I I veel plat 

. H gescheurd 

I I aangetast 

I I 32 mm 

| I veel 

mm 

0 schelpen 

10 mm 

0 licht I I matig I l veel 
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Project: 
Onderdeel: 
monstercode: 

Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 
visuele inspectie cilinders 
B 

mm 

- : . - . 

Dekking wapening 
bovenwapening 

dekking* diameter 
mm mm 

— 
soort 

-

onderwapening 
dekking* 

mm 
diameter 

mm 

: 
soort 

-

Afmetingen: 
hoogte: 105 mm 
diameter: 65 mm 
Visuele inspectie: 
verdichting: 
0 goed 0 matig 
luchtbellen: 
I I klein 0 middel 
0 weinig 0 matig 
Oppervlak proefstuk: 
coating aanwezig: 

0 ja 0 nee 
scheuren: 
D ja 0 nee 
H plastisch 0 door toeslag 

scheurwijdte: 
hoogte: 
lengte: 
aantal: 
Doorsnede proefstuk: 
dichtheid: 
Ö goed 0 matig 
Toeslagmateriaal: 
vorm: 
0 rond 0 gebroken 
uiterlijk: 
0 kwartsachtig 0 amorf 
0 gaaf 0 poreus 
Dmax: 
0 8 mm 0 16 mm 
Onvolkomenheden: 
waterlenzen: 
0 ja 0 nee 
segregatie 
0 niet 0 matig 
vanaf stortzijde: 
Verontreinigingen: 
0 flint 0 hout 
0 pyriet 0 anders, nl.: 
Wapening: 
0 ja 0 nee 
diameter: 
corrosie: 
0 licht 0 matig 

0 slecht 

0 groot 
0 veel 

0 craquele 
mm 
mm 
mm 
stuks 

0 slecht 

0 veel plat 

1 1 gescheurd 
0 aangetast 

0 3 2 mm 

0 v e e l 
mm 

0 schelpen 

mm 

0 v e e l 

dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 
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A I C 

BAS rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 
RCH • rECHN 'LOGY 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders R W Z I Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: C 

Dekking wapening 

bovenwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

soort 

-

onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

i 

soort 

-

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

O goed 

luchtbellen: 

□ klein 

0 weinig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

110 

65 

mm 

mm 

0 matig 

1 I middel 

I I matig 

0 nee 

P I nee 

0 door toeslag 

0 j a 

scheuren: 

Dia 
I I plastisch 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

D goed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

0 rond 0 gebroken 

uiterlijk: 

0 kwartsachtig 0 amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen 

0 flint 

0 pyriet 

Wapening: 

0 j a 

diameter: 

corrosie: 

0 licht 

; 3 hout 

0 anders, nl.: 

0 n e e 

I I matig 

0 slecht 

0 groot 

0 v e e l 

I I craquele 

mm 

mm 

mm 

stuks 

0 slecht 

I I veel plat 

I H gescheurd 

I I aangetast 

0 3 2 mm 

I 1 veel 

mm 

0 schelpen 

0 v e e l 

dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

in de mortel laag zit een stukje ijzer 
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BAS rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 
0 1 . 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders R W Z I Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: D 

Dekking wapening 

bovenwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

soort 

-

onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

| 

soort 

-

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

I Iqoed 

luchtbellen: 

□ klein 

0 weinig 

115 

65 

mm 

mm 

0 matig 

0 middel 

1 I matig 

□ slecht 

0 groot 

O veel 

P I nee 

0 door toeslag 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

L J ja 0 nee 

scheuren: 

Dia 
I I plastisch 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

D goed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

0 rond 0 gebroken 

uiterlijk: 

0 kwartsachtig 0 amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen: 

0 flint 

0 pyriet 

Wapening: 

O ja 
diameter: 

corrosie: 

0 licht 

13 hout 

0 anders, nl.: 

0 nee 

0 matig 

I I craquele 

mm 

mm 

mm 

stuks 

0 slecht 

0 veel plat 

1 I gescheurd 

I I aangetast 

0 3 2 mm 

0 v e e l 

mm 

0 schelpen 

I I veel 
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BAS rapport: 2011-0674-001 
Bijlage 

RCH&TECHNO - i 
B A S B V . C O M 

Project: 
Onderdeel: 
monstercode: 

Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 
visuele inspectie cilinders 

CO 

CJ1 

cr>—= 

co—= 

Dekking wapening 
bovenwapening 

I-
onderwapening 

dekking* diameter soort dekking* diameter soort 
mm mm - mm mm 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

Afmetingen: 
hoogte: 
diameter: 

105 mm 
65 mm 

Visuele inspectie: 
verdichting: 
I looed 
luchtbellen: 
D klein 
P I weinig 

0 matig 

I I middel 
I I matig 

Oppervlak proefstuk: 
coating aanwezig: 

D i a 
scheuren: 
D i a 
I I plastisch 
scheurwijdte: 
hoogte: 
lengte: 
aantal: 

P lnee 

D n e e 
I I door toeslag 

Doorsnede proefstuk: 
dichtheid: 
I Igoed 0 matig 
Toeslagmateriaal: 
vorm: 
D rond 
uiterlijk: 

D gebroken 

M kwartsachtig D amorf 
D g a a f 
Dmax: 
D 8 m m 

D poreus 

D 16 mm 
Onvolkomenheden: 
waterlenzen: 
D i a 
segregatie 
D n i e t 
vanaf stortzijde 
Verontreinigin 
D flint 
D pyriet 
Wapening: 
D i a 
diameter: 
corrosie: 

1 1 nee 

1 1 matig 

gen: 
D h o u t 
Danders, nl.: 

0 n e e 

D slecht 

0 groot 
1 1 veel 

D craqueie 
mm 
mm 
mm 
stuks 

D slecht 

D veel plat 

1 1 gescheurd 
D aangetast 

0 3 2 mm 

D v e e l 
mm 

1 1 schelpen 

mm 

D licht I I matig Dveel 

http://BASBV.COM
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Bijlage 

B I A i S 

B A S B V C O M 

Project: Beoordelen cilinders R W Z I Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: W 

c o - = 

• f * 

en 

< © — E 

Dekking wapen ng 

bovenwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

40 10/15 

soort 

■ 

onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

soort 

-

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

[Zlgoed 

luchtbellen: 

0 klein 

P I weinig 

95 

65 

mm 

mm 

I I matig 0 slecht 

P I nee 

0 door toeslag 

; D middel 

I 1 matig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

0 ja 0 nee 

scheuren: 

Dia 
1 I plastisch 

scheu rwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

0 goed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

P I rond O gebroken 

uiterlijk: 

0 kwartsachtig ö amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen: 

0 flint 

0 pyriet 

Wapening: 

0 j a 

diameter: 

corrosie: 

0 licht 

I H hout 

0 anders, nl.: 

1 I nee 

0 matig 

I I groot 

0 v e e l 

0 craqueie 

mm 

mm 

mm 

stuks 

0 slecht 

I I veel plat 

I I gescheurd 

0 aangetast 

0 3 2 mm 

0 v e e l 

mm 

0 schelpen 

0 veel 



BAS rapport: 2011-0674-001 

Bijlage 

B A S 
• H .;. 1 ■ C 1H .1 O G Y 

B A S O V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: V1 

Dekking wapening 

bovenwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

soort 

-

onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

soort 

-

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

11E 

6£ 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

I Igoed 

luchtbellen: 

□ klein 

I I weinig 

D matig 

P I middel 

P I matig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

Dja 
scheuren: 

Dja 
I I plastisch 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

D n e e 

D nee 

1 1 door toeslag 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

I Igoed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

PI rond 

uiterlijk: 

1 1 gebroken 

P I kwartsachtig D amorf 

D g a a f 

Dmax: 

Dßmm 

1 1 poreus 

Dl6mm 
Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

Dia 
segregatie 

EJniet 

vanaf stortzijde 

D nee 

D matig 

Verontreinigingen: 

3 flint 

□ pyriet 

Wapening: 

Dia 
diameter: 

corrosie: 

D h o u t 

1 1 anders, nl.: 

D n e e 

mm 

mm 

D slecht 

D groot 

Dveel 

1 1 craquele 

mm 

mm 

mm 

stuks 

D slecht 

1 1 veel plat 

1 1 gescheurd 

1 1 aangetast 

D32 mm 

1 1 veel 

mm 

D schelpen 

mm 

D licht I I matig I I veel 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 
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Bijlage 

ESEARCH & TECHN( 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 
Onderdeel: visuele inspectie cilinders 
monstercode: V2 

CA> 

1 
o» 

o 
ai 

C O 

Afmetingen: 
hoogte: 
diameter: 

92 
6E 

Visuele inspectie: 
verdichting: 
D g o e d 
luchtbellen: 
0 klein 
1 1 weinig 

P I matig 

0 middel 
D matig 

Oppervlak proefstuk: 
coating aanwezig: 

Dja 
scheuren: 

Dia 
1 1 plastisch 
scheurwijdte: 
hoogte: 
lengte: 
aantal: 

1 Inee 

D nee 
D door toeslag 

Doorsnede proefstuk: 
dichtheid: 
1 Igoed D matig 
Toeslagmateriaal: 
vorm: 
PI rond 
uiterlijk: 

1 1 gebroken 

P I kwartsachtig 0 amorf 
Dgaaf 
Dmax: 
Ö 8 m m 

D poreus 

0 1 6 mm 
Onvolkomenheden: 
waterlenzen: 
Dia 
segregatie 
Dniet 
vanaf stortzijde 

0nee 

D matig 

Verontreinigingen: 
! J flint 
D pyriet 
Wapening: 
Dia 
diameter: 
corrosie: 
D licht 

Dhout 
Danders, nl.: 

1 Inee 

1H matig 

mm 
mm 

0 slecht 

. H groot 
1 1 veel 

D craquele 
mm 
mm 
mm 
stuks 

D slecht 

1 1 veel plat 

D gescheurd 
1 1 aangetast 

D 3 2 m m 

D v e e l 
mm 

D schelpen 

mm 

U veel 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

http://BASBV.COM
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Bijlage 

B| A | S 
Sti ■ rECHNOLOGY 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: V3 

Dekking wapening 

bovenwapening 

dekking* 

mm 

60 

diameter 

mm 

5 

soort 

-

onderwapening 

dekking* diameter 

mm mm 

, 

soort 

! 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

Afmetingen: 

hoogte: 

diameter: 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

I Igoed 

luchtbellen: 

□ klein 

I I weinig 

92 

65 

mm 

mm 

□ matig 0 slecht 

P I middel 

f " ! matig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

0 n e e 

P I nee 

I I door toeslag 

0 ja 
scheuren: 

Dia 
I I plastisch 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

I I goed 0 matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

0 rond 0 gebroken 

uiterlijk: 

P I kwartsachtig 0 amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen: 

0 flint 

0 pyriet 

Wapening: 

0 ja 
diameter: 

corrosie: 

0 licht 

0hou t 

0 anders, nl.: 

0 n e e 

I I matig 

0 groot 

0 veel 

I I craquele 

mm 

mm 

mm 

stuks 

0 slecht 

I I veel plat 

U gescheurd 

I I aangetast 

0 3 2 mm 

0vee l 

0 schelpen 

0veel 
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Bijlage 

L?V ; : . J -i 

E A R C H & T E C H N O 

B A S B V . C O M 

Project: Beoordelen cilinders RWZI Den Bosch 

Onderdeel: visuele inspectie cilinders 

monstercode: V4 

Dekking wapening 

bovenwapening onderwapening 

dekking* diameter soort dekking* diameter soort 

mm mm 

54 5 

i mm mm -

Afmetingen: 

hoogte: 8£ 

diameter: 6i 

Visuele inspectie: 

verdichting: 

I I goed 0 matig 

luchtbellen: 

□ klein 0 middel 

l~~l weinig 0 matig 

Oppervlak proefstuk: 

coating aanwezig: 

0 ja D nee 

scheuren: 

; _| ja 0 nee 

I I plastisch O door toeslag 

scheurwijdte: 

hoogte: 

lengte: 

aantal: 

Doorsnede proefstuk: 

dichtheid: 

D goed D matig 

Toeslagmateriaal: 

vorm: 

0 rond 0 gebroken 

uiterlijk: 

0 kwartsachtig 0 amorf 

0 gaaf 0 poreus 

Dmax: 

0 8 mm 0 16 mm 

Onvolkomenheden: 

waterlenzen: 

0 ja 0 nee 

segregatie 

0 niet 0 matig 

vanaf stortzijde: 

Verontreinigingen: 

0 flint [ 3 hout 

1 1 pyriet 0 anders, nl.: 

Wapening: 

0 ja 0 nee 

diameter: 

corrosie: 

0 licht 0 matig 

mm 

mm 

0 slecht 

0 groot 

P I veel 

1 1 craquele 

mm 

mm 

mm 

stuks 

0 slecht 

0 veel plat 

1 1 gescheurd 

1 1 aangetast 

0 3 2 mm 

1 1 veel 

mm 

0 schelpen 

mm 

Zl veel 

* dekking van bovenzijde cilinder tot bovenzijde wapening 

Opmerkingen 

http://BASBV.COM
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Bijlage 3 
 Onderzoek waterdichtheid Voorbezinktank  

  Texplor Benelux B.V. 
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Bijlage 4 
 Rapportage radarinspectie naar de kwaliteit van  

AC procesleiding 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Royal haskoning heeft M.J. Oomen Radartechniek BV een 
radaronderzoek uitgevoerd aan een AC-leiding op de waterzuivering te ‘s Hertogenbosch. 
  
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
Ter plaatse zijn AC persleiding aanwezig waarvan de staat van onderhoud en kwaliteit 
onbekend is; deze dienen middels inspectie inzichtelijk te worden.  
 
 
1.3 Methode 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel camera- als radarinspectie. Op basis 
van de bevindingen uit deze onderzoeken is een restlevensduurbepaling uitgevoerd door 
KWR. Voorliggend rapport doet verslag van de bevindingen.   
 
 
1.4 Opbouw van het rapport  
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• Aard van het onderzoek 
• Uitwerking radarmeting 
• Camera-inspectie rapport 
• Restlevensduurbepaling 
• Conclusie 
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2 Omschrijving 

2.1 Onderzoeksgebied 
Op de RWZI van waterschap Aa en Maas (gelegen aan de Treurenburg te ’s-
Hertogenbosch) liggen meerdere AC leidingen. Dit onderzoek focust zich op de leiding L2 
(Ø1200) die vanaf de Nabezinktank 4 naar Beluchting 2 loopt. De streng is op 4 
klokstanden gemeten. 
    
 
2.2 Veldwerk 
De werkzaamheden zijn op 25 mei 2011 uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 
zowel camera- als radarinspectie. Ter plaatse is de volledige leiding visueel 
geinspecteerd. Daarnaast is de leiding op 5 klokstanden met radar gescand (02, 04, 07, 
10 en 12). In verband met (achteraf geconstateerde) technische problemen is het niet  
mogelijk de meetlijn op klokstand 04 te rapporteren; de verzamelde radardata voor deze 
lijn is onbruikbaar. 
 
 
2.3 Uitwerking radarmeting 
De resultaten van de radarmeting worden per meetlijn uitgewerkt. Hierbij is met in eigen 
huis ontwikkelde software de verzamelde radardata geanalyseerd en geïnterpreteerd. 
Deze interpretatie bestaat in eerste plaats uit het herkennen van laagovergangen. De te 
herkennen laagovergangen in dit geval zijn die van aangetast AC naar homogeen AC en 
van homogeen AC naar de achterliggende bodem. De volgende stap is het omzetten van 
de waarnemingen naar metrische data. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 
de opgebouwde ervaring met betrekking tot AC metingen, de opgemeten omtrek en de 
diameter bij aanleg. De resultaten worden uitgedrukt in een grafiek met de resterende 
wanddikte en een grafiek met daarin aangegeven het percentage ‘gezond AC’. 
 
 
2.4 Restlevensduurbepaling 
Alle bevindingen worden ter beschikking gesteld aan KWR. Op basis van die bevindingen 
en door de opdrachtgever te leveren gegevens (indien beschikbaar) als tekeningen, 
verkeersklassen, bodemgesteldheid, klantperceptie etc. wordt een theoretische 
restlevensduur bepaald. 
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3 Resultaten 

3.1 Radarinspectie 
Op basis van de bevindingen wordt een indruk verkregen van de resterende gezonde 
wanddikte. Dit is enerzijds met een percentage weergegeven, dit is het gezonde deel van 
de geïnterpreteerde buiswand. Anderzijds is dit ook aangegeven in een gezonde dikte in 
mm, gebaseerd op de originele wanddikte conform de fabrieksdocumentatie van Eternit. 
Hierbij is uitgegaan van een vrij verval rioolbuis Ø1200. Onderstaand zijn de minima per 
streng aangegeven. 
 
 
11R051 - AC onderzoek Leiding L2 waterzuivering RWZI ‘s-Hertogenbosch   
        

  locatie B-put E-put insp. lengte   min % 
min 
mm 

1_02 RWZI AA en Maas Nabezink 4 Beluchting 2 80.7   52.1% 21.8 
1_07 RWZI AA en Maas Nabezink 4 Beluchting 2 80.7   61.2% 25.7 
1_10 RWZI AA en Maas Nabezink 4 Beluchting 2 80.7   61.2% 25.7 
1_12 RWZI AA en Maas Nabezink 4 Beluchting 2 80.7   54.0% 22.7 
 
De uitgewerkte metingen zijn in bijlage 1 opgenomen. 
 
 
3.2 Camera-inspectie 
Op basis van de camera-inspectie is een kwaliteitsoordeel te maken van de betreffende 
strengen. De rapportage van de camera-inspectie is opgenomen in bijlage 2. 
 
 
3.3 Restlevensduurbepaling 
De uitgebreide toelichting en rapportage van KWR aangaande de restlevensduurbepaling 
is terug te vinden in bijlage 3; hieronder volgt een samenvatting. 
 
De minimaal benodigde wanddikte is bepaald voor een eenvoudig belastingmodel. Er is 
alleen een hydrostatische druk in de buis aanwezig als gevolg van de diepteligging ten 
opzichte van de tanks. De leiding ligt op het zuiveringsterrein, er wordt niet gerekend 
met een verkeersbelasting. Daarnaast zijn een aantal aannamen gedaan voor de 
berekening (zie bijlage 3), hetgeen resulteert in een minimaal benodigde wanddikte van 
33 mm. 
 
Op basis van de oorspronkelijke wanddikte, de gemeten huidige wanddikte, de benodigde 
wanddikte en de leeftijd van de buis is restlevensduur te berekenen. Voor deze buis is de 
restlevensduur negatief, de benodigde wanddikte is groter dan de aanwezige wanddikte. 
De aantastingsnelheid op basis van de gemiddelde gemeten wanddikte bedraagt 15 
mm/40 jaar = 0,375 mm/jaar. De maximum aantastingsnelheid bedraagt 20 mm/40 jaar 
= 0,5 mm/jaar en de minimum aantastingsnelheid bedraagt 7 mm/40 jaar = 0,175 
mm/jaar. 
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4 Conclusie 

Op de RWZI Treurenburg te ’s-Hertogenbosch is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit 
van leiding L2 (Ø1200), welke vanaf de Nabezinktank 4 naar Beluchting 2 loopt. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van zowel camera- als radartechniek. Met deze techniek is de mate 
van uitloging van de buiswand en daarmee de resterende “gezonde” wanddikte bepaald.  
 
Ter plaatse is een minimale wanddikte van 21.8 mm gemeten. Deze waarde is 
vervolgens gebruikt voor een restlevensduurbepaling. Op basis van het uitgevoerde 
onderzoek en de berekende minimaal benodigde wanddikte is de restlevensduur negatief, 
hetgeen betekent dat de leiding aan het einde is van de technische levensduur. 
 
 
Voor de berekening zijn aannamen gedaan waar nog discussie over mogelijk is. De 
opleghoek, de Marstonfactor en de veiligheid zijn zeer progressief gekozen. Bij een 
berekening voor de aanleg van een leiding zullen deze ongunstiger gekozen worden en 
wordt er een grotere benodigde wanddikte berekend. Uit oud onderzoek en ervaring is 
bekend dat de sterkte van dit materiaal aanzienlijk hoger is dan de rekenspanningen, er 
zijn gemeten tangentiële spanningen gerapporteerd rond 85 MPa op reeds aangetaste 
buizen. Dit effect leidt weer tot een lagere benodigde wanddikte. 
 
Het feit dat de buis nog heel is, betekend dat de maximum toelaatbare spanningen niet 
overschreden worden. Echter gezien de redelijk grote aantastingsnelheid is breuk van 
deze buis binnen enkele jaren te verwachten. Bij renovatie van de RWZI zullen de 
belastingen op de buis toenemen door bouwverkeer en trillingen en neemt de kans op 
breuk toe. 
 
 
In hoeverre de bevindingen representatief mogen worden gesteld voor de gehele leiding 
is tevens afhankelijk van: 
 
- mate van representativiteit van de uitgevoerde wanddiktemeting 
- algehele conditie van de leiding 
- uitvoering van kruisingen met infrastructuur 
- materiaal van de rubberringen in de leiding (SBR of natuurrubber) 
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Bijlage 1: Bevindingen radarinspectie per streng 
 
 
 

 
 
* geen optimale radardata informatie tussen 71 mtr en 74 mtr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      ** gebaseerd op een wanddikte van 42 mm (conform fabrieksdocumentatie Eternit 1980) 
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      ** gebaseerd op een wanddikte van 42 mm (conform fabrieksdocumentatie Eternit 1980) 
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Bijlage 2: Camera-inspectie rapport 
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Visuele inspectie in leidingen

Soort inspectie: Rijdende camera (Routine inspectie toestand)

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

Plaats: Royal Haskoning B.V.

Betreft leidingen in de volgende straten

Treurenburg
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Informatief Overzicht : Dinsdag, 21 Juni 2011

Onderwerp Gegevens

Rapportnummer:

Norm:

Versie SUF:

Datum:

Opdrachtgever:

Opdrachtcode Inspectiebedrijf:

Contactpersoon:

Video/CD/DVD nummer:

Tekening nummer:

Commentaar:

Aannemer:

R051C25E11.SUF

Nen 3399 (Januari 2004)

SUFRIB2.0

Mei 2011

Gemeente 's-Hertogenbosch

11R051-1

Camera-inspectie Treurenburg

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.

Distriboulevard 13

4761 RZ Moerdijk

dhr. H. Snoeren

R051C25E11_D01

Meetbestand:

Oorspronkelijk Coderingssysteem:

Opdrachtcode Opdrachtgever: 11R051

11R051

Datum rapport: Dinsdag, 21 Juni 2011

Technisch verantwoordelijk: Dhr. D. Hereijgers
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: LOKATIE: 21-6-2011

Projectnummer: 11R051

Insp m1Streng m1DatumE-putB-putRiool-IDStraatWijk/Kern Bemalingsgebied

 80.89RWZI AA en Maas Treurenburg 1_07 Nabezink 4 Beluchting 2011-05-25 80.89

 80.89  80.89Totaal deze straat

Totale strenglengte

Totale inspectielengte

 80.89

 80.89
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: CONSTRUCTIE: 21-6-2011

Verbinding MateriaalBuis m1Hgte/BrdteProfielBOB-eBOB-bVerhardingE-putB-putRiool-ID Ligging NAP-b NAP-e

Projectnummer: 11R051

Treurenburg

1_07 Nabezink 4 Beluchting Onverhard Cirkelvormig 1200/1200 5.00 Asbest cementMof/spieOp een eigendom 

met gebouwen
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: DIVERSEN: 21-6-2011

Riool-ID B-put E-put Tekening CommentaarNeerslag Temperatuur

Projectnummer: 11R051

Treurenburg

1_07 Nabezink 4 Beluchting 11R051-1Geen Boven vriespunt
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: VIDEO's/CD's/DVD's: 21-6-2011

Projectnummer: 11R051

Riool-ID Eind tijdBegin tijdBeeldE-put RefB-put Opslag beeld Plaatsbepaling beeldVanuit

Treurenburg

1_07 Beluchting 00:00:00 00:13:021_07.mpg1 Video CD: digitaal Opnametijd vanaf begin opname in uu:mm:ssNabezink 4Nabezink 4
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: INLATEN: 21-6-2011

Projectnummer: 11R051

dichtopendichtopendichtopendichtopendichtopendichtopendichtopendichtopen

Andere soortSoort niet

duidelijk

Anders dan

samenkomst

Vlakke aansl.

gebeiteld

Vlakke aansl.

geboord

Zadelaansl.

gebeiteld

Zadelaansl.

geboord

SamenkomstE-putB-putRiool-ID

Treurenburg

Nabezink 4 Beluchting - - - - - - - -- - - - - - - -1_07

- - - - - - - - --------Totaal:
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Overzicht Strengen: SAMENGESTELD FOUTENVERSLAG: 21-6-2011

Projectnummer: 11R051

E-PutB-PutRioolID

B
D

D

B
B

F

B
B

E

B
B

D

B
B

C

B
B

B

B
B

A

B
A

K

B
A

J
C

B
A

J
B

B
A

J
A

B
A

I
Z

B
A

I
A

B
A

G

B
A

F

B
A

E

B
A

D

B
A

C

B
A

B

B
A

A

B
A

H

B
B

G

B
B

H

Treurenburg

1_07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nabezink 4 Beluchting - - -
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Algemene gegevens

Opdracht-ID:

Inspecteur(s):

Opdrachtgever:

Soort inspectie:

Commentaar:

Riool-ID: 1_07 

Begin put: Eind put:

Streng: Insp.lengte

11R051

FvG-MW (03)

Gemeente 's-Hertogenbosch

Camera-inspectie Treurenburg

Nabezink 4 Beluchting

Rijdende camera ( Routine inspectie toestand)

Treurenburg

Nabezink 4 - Beluchting

Asbest cement

Cirkelvormig, 1200/1200 mm

Mof/spie

80.89  80.89

5.00

Stad of dorp: Royal Haskoning B.V.

Wijk: RWZI AA en Maas

Locatie: Treurenburg

Bemalingsgebied:

Grondeigendom: B

Verharding: Onverhard

Ligging: Op een eigendom met 

gebouwen

Soort riool: Persleiding

Gebruik riolering: Alleen afvalwater

Strategisch:

Tekeningnr: 11R051-1

Jaar van ingebruikneming:

Gereinigd: Gereinigd

Beginknooppuntreferentie:

Beginknooppunt coordinaat:

Inspectierichting:

Axiaal referentiepunt:

Neerslag:

Temperatuur:

Datum:

Tijd:

Opslag fotoafbeeldingen:

Fotopakketreferentie:

Axiale plaats begin lateraal:

Plaats op omtrek begin lateraal:

Maatregelen om de

vloeistofsstroom te beheersen:

Detail gegevens

Stroomopwaarts

Midden van beginput

Geen

Boven vriespunt

2011-05-25

07:40

Stilstaand beeld op de 

computer

Geblokkeerd

Afstand schade

Begin

Ref.

Eind

TellertijdCode Kl Commentaar Kwan Klok Foto

0.00 B 00:00:00Soort beginknooppunt - rioolput   [Begin inspectie] putnummer: Nabezink 4BCD

25.61 B 00:04:28Algemene foto 2BDA

29.46 B 00:05:05Kromming in riool - naar rechts 12-12BCC

78.94 B 00:11:55Algemene foto 3BDA

80.89 B 00:13:02Soort eindknooppunt - rioolput putnummer: BeluchtingBCE
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FOTO'S

TellertijdBeeldCommentaarFoto

begin put

Afstand uit

25.61 B Algemene foto2 1_07.mpg 00:04:28

78.94 B Algemene foto3 1_07.mpg 00:11:55
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Foto: 2

Id: 1_07

B-put: Nabezink 4

E-put: Beluchting

Afstand: 25.61

Algemene foto

Foto: 3

Id: 1_07

B-put: Nabezink 4

E-put: Beluchting

Afstand: 78.94

Algemene foto

M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.R051C25E11 Pagina 11 van 26



Algemene gegevens

Opdracht-ID:

Inspecteur(s):

Opdrachtgever:

Soort inspectie:

Commentaar:

11R051

FvG-MW (03)

Gemeente 's-Hertogenbosch

Rijdende camera ( Routine inspectie toestand)

Camera-inspectie Treurenburg

Riool-ID: 1_07   

Treurenburg

Nabezink 4 - Beluchting

Nabezink 4 BeluchtingRiool id 1_07

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

(in m)

(
in

 m
)

M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.R051C25E11 Pagina 12 van 26



Code Omschrijving

B Leiding

B A Materiaal

B A A Deformatie

B A A 1 Niet geconstateerd

B A A 2 Deformatie <= 5% van de dwarsdoorsnede

B A A 2A Verticaal

B A A 2B Horizontaal

B A A 3 5% < deformatie <= 10% van de dwarsdoorsnede

B A A 3A Verticaal

B A A 3B Horizontaal

B A A 4 10% < deformatie <= 15% van de dwarsdoorsnede

B A A 4A Verticaal

B A A 4B Horizontaal

B A A 5 Deformatie > 15% van de dwarsdoorsnede

B A A 5A Verticaal

B A A 5B Horizontaal

B A B Scheur

B A B 1 Niet geconstateerd

B A B 2 Oppervlaktescheur

B A B 2A Lengterichting

B A B 2B In omtreksrichting

B A B 2C Gecompliceerd

B A B 2D Spiraalvormig

B A B 4 Scheur - zichtbare scheurlijnen op de buiswand

B A B 4A Lengterichting

B A B 4B In omtreksrichting

B A B 4C Gecompliceerd

B A B 4D Spiraalvormig

B A B 5 Scheur - zichtbaar open scheuren in de buiswand

B A B 5A A = axiaal

B A B 5B B = in de omtrek

B A B 5C C = gecompliceerd

B A B 5D D = spiraalvormig

B A C  Breuk of instorting

B A C 1 Niet geconstateerd

B A C 2 Breuk - delen van de wand zichtbaar verplaatst

B A C 4 Ontbrekend - delen van de wand ontbreken

B A C 5 Instorting - compleet verlies van structurele stabiliteit

B A D Defectieve bakstenen of metselwerk

B A D 1 Niet geconstateerd

B A D 2 Verplaatst

B A D 2A Een volgende laag bakstenen of metselwerk is zichtbaar

B A D 2B Niets zichtbaar

B A D 3 Ontbrekend

B A D 3A Een volgende laag bakstenen of metselwerk is zichtbaar

B A D 3B Niets zichtbaar

B A D 4 Ingezakte bodem

B A D 4A Een volgende laag bakstenen of metselwerk is zichtbaar

B A D 4B Niets zichtbaar

B A D 5 Instorting

B A D 5A Een volgende laag bakstenen of metselwerk is zichtbaar

B A D 5B Niets zichtbaar

B A E Ontbrekende metselspecie

B A E 1 Niet geconstateerd

B A E 2 Speciediepte <= 10 mm

B A E 3 10 mm < speciediepte <= 20 mm

B A E 4 20 mm < speciediepte <= 40 mm

B A E 5 Speciediepte > 40 mm

B A F Oppervlakteschade

B A F 1 Niet geconstateerd

B A F 1A Mechanische schade

B A F 1B chemische aantasting - algemeen

B A F 1C biochemische aantasting boven waterpeil

B A F 1D chemische aantasting onder waterpeil

B A F 1Z Oorzaak onduidelijk

B A F 2 afbrokkelen van het oppervlak, zichtbare toeslagstof, aantastingsmateriaal op oppervlak

B A F 2A Mechanische schade

B A F 2B Chemisch - algemeen
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B A F 2C Biochemisch boven waterpeil

B A F 2D Chemisch onder waterpeil

B A F 2Z Oorzaak onduidelijk

B A F 3 toeslagstof steekt uit of zichtbare wapening

B A F 3A Mechanische schade

B A F 3B Chemisch - algemeen

B A F 3C Biochemisch boven waterpeil

B A F 3D Chemisch onder waterpeil

B A F 3Z Oorzaak onduidelijk

B A F 4 toeslagstof ontbreekt of wapening steekt uit

B A F 4A Mechanische schade

B A F 4B Chemisch - algemeen

B A F 4C Biochemisch boven waterpeil

B A F 4D Chemisch onder waterpeil

B A F 4Z Oorzaak onduidelijk

B A F 5 ontbrekende wand of aangetaste wapening

B A F 5A Mechanische schade

B A F 5B Chemisch - algemeen

B A F 5C Biochemisch boven waterpeil

B A F 5D Chemisch onder waterpeil

B A F 5Z Oorzaak onduidelijk

B A G Instekende inlaat

B A G 1 insteeklengte <= 10% van de leidinghoogte

B A G 3 10% < insteeklengte <= 25% van de leidinghoogte

B A G 5 insteeklengte > 25% van de leidinghoogte

B A H Defectieve aansluiting

B A H 1 Niet geconstateerd

B A H 2 plaats van de aansluiting onjuist

B A H 3 opening tussen einde aansluitende buis en hoofdbuis

B A H 4 aansluitende buis beschadigd

B A H 5 aansluitende buis geblokkeerd

B A I Indringend afdichtingsmateriaal

B A I A afdichtingsring

B A I A 1 Niet geconstateerd

B A I A 2 zichtbaar verplaatst, niet in de buis dringend

B A I A 3 inhangend, niet gebroken, hoogste punt boven de horizontale as

B A I A 4 inhangend, niet gebroken, laagste punt boven de horizontale as

B A I A 5 gebroken

B A I Z andere afdichting

B A I Z 1 vermindering dwarsdoorsnede <= 5%

B A I Z 1A Dichtingsmassa

B A I Z 1B Cementmortel

B A I Z 1C Voegenkit

B A I Z 2 5% < vermindering dwarsdoorsnede <= 15%

B A I Z 2A Dichtingsmassa

B A I Z 2B Cementmortel

B A I Z 2C Voegenkit

B A I Z 3 15% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B A I Z 3A Dichtingsmassa

B A I Z 3B Cementmortel

B A I Z 3C Voegenkit

B A I Z 4 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%

B A I Z 4A Dichtingsmassa

B A I Z 4B Cementmortel

B A I Z 4C Voegenkit

B A I Z 5 vermindering dwarsdoorsnede > 50%

B A I Z 5A Dichtingsmassa

B A I Z 5B Cementmortel

B A I Z 5C Voegenkit

B A J Verplaatste verbinding

B A J A Axiaal

B A J A 1 Zie bijlage B

B A J A 1A Verbinding is kapot en open

B A J A 1B Open verbinding (mm):

B A J A 2 Zie bijlage B

B A J A 2A Verbinding is kapot en open

B A J A 2B Open verbinding (mm):

B A J A 3 Zie bijlage B

B A J A 3A Verbinding is kapot en open

B A J A 3B Open verbinding (mm):

B A J A 4 Zie bijlage B

B A J A 4A Verbinding is kapot en open

B A J A 4B Open verbinding (mm):
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B A J A 5 Zie bijlage B

B A J A 5A Verbinding is kapot en open

B A J A 5B Open verbinding (mm):

B A J B Radiaal

B A J B 1 Niet geconstateerd

B A J B 2 Radiale verplaatsing <= 10 mm

B A J B 2A Verbinding is kapot en open

B A J B 3 10 mm < radiale verplaatsing <= 20 mm

B A J B 3A Verbinding is kapot en open

B A J B 4 20 mm < radiale verplaatsing <= 30 mm

B A J B 4A Verbinding is kapot en open

B A J B 5 Radiale verplaatsing > 30 mm

B A J B 5A Verbinding is kapot en open

B A J C Hoekverdraaiing

B A J C 1 Niet geconstateerd

B A J C 5 Geconstateerd

B A K Defectieve lining

B A K 1 Niet geconstateerd

B A K 2 lining is verkleurd

B A K 3 losgeraakte lining

B A K 4 geplooide lining, blaar in lining

B A K 4A axiaal

B A K 4B plooien in de omtrek

B A K 4C complex

B A K 5 Ander gebrek

B A L Defecte reparatie

B A L 1 Niet geconstateerd

B A L 2 een deel van de wand ontbreekt

B A L 3 een plaatselijke dichting is defectief

B A L 5 Anders

B A M Lasfouten

B A M 1 Niet geconstateerd

B A M 2 axiaal

B A M 3 in de omtrek

B A M 5 Spiraalvormig

B A N Poreuze buis

B A N 1 Niet geconstateerd

B A N 5 Geconstateerd

B A O Grond zichtbaar dóór defect

B A O 1 Niet geconstateerd

B A O 5 Geconstateerd

B A P Holle ruimte zichtbaar dóór defect

B A P 1 Niet geconstateerd

B A P 5 Geconstateerd

B B Functioneren

B B A Wortels

B B A 1 Niet geconstateerd

B B A 2 vermindering dwarsdoorsnede <= 10%

B B A 2A Hoofdwortel

B B A 2A A Via voegen tussen buizen

B B A 2A B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 2A C Via aansluiting (inlaten)

B B A 2A D Via metselwerkvoegen

B B A 2A E Via put

B B A 2A F Via buiswand

B B A 2A G Via reparatie

B B A 2B Kleine wortels

B B A 2B A Via voegen tussen buizen

B B A 2B B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 2B C Via aansluiting (inlaten)

B B A 2B D Via metselwerkvoegen

B B A 2B E Via put

B B A 2B F Via buiswand

B B A 2B G Via reparatie

B B A 2C Complexe massa

B B A 2C A Via voegen tussen buizen

B B A 2C B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 2C C Via aansluiting (inlaten)

B B A 2C D Via metselwerkvoegen
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B B A 2C E Via put

B B A 2C F Via buiswand

B B A 2C G Via reparatie

B B A 3 10% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B B A 3A Hoofdwortel

B B A 3A A Via voegen tussen buizen

B B A 3A B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 3A C Via aansluiting (inlaten)

B B A 3A D Via metselwerkvoegen

B B A 3A E Via put

B B A 3A F Via buiswand

B B A 3A G Via reparatie

B B A 3B Kleine wortels

B B A 3B A Via voegen tussen buizen

B B A 3B B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 3B C Via aansluiting (inlaten)

B B A 3B D Via metselwerkvoegen

B B A 3B E Via put

B B A 3B F Via buiswand

B B A 3B G Via reparatie

B B A 3C Complexe massa

B B A 3C A Via voegen tussen buizen

B B A 3C B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 3C C Via aansluiting (inlaten)

B B A 3C D Via metselwerkvoegen

B B A 3C E Via put

B B A 3C  F Via buiswand

B B A 3C G Via reparatie

B B A 4 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%

B B A 4A Hoofdwortel

B B A 4A A Via voegen tussen buizen

B B A 4A B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 4A C Via aansluiting (inlaten)

B B A 4A D Via metselwerkvoegen

B B A 4A E Via put

B B A 4A F Via buiswand

B B A 4A G Via reparatie

B B A 4B Kleine wortels

B B A 4B A Via voegen tussen buizen

B B A 4B B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 4B C Via aansluiting (inlaten)

B B A 4B D Via metselwerkvoegen

B B A 4B E Via put

B B A 4B F Via buiswand

B B A 4B G Via reparatie

B B A 4C Complexe massa

B B A 4C  A Via voegen tussen buizen

B B A 4C B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 4C C Via aansluiting (inlaten)

B B A 4C D Via metselwerkvoegen

B B A 4C E Via put

B B A 4C F Via buiswand

B B A 4C G Via reparatie

B B A 5 Vermindering dwarsdoorsnede > 50%

B B A 5A Hoofdwortel

B B A 5A A Via voegen tussen buizen

B B A 5A B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 5A C Via aansluiting (inlaten)

B B A 5A D Via metselwerkvoegen

B B A 5A E Via put

B B A 5A F Via buiswand

B B A 5A G Via reparatie

B B A 5B Kleine wortels

B B A 5B A Via voegen tussen buizen

B B A 5B B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 5B C Via aansluiting (inlaten)

B B A 5B D Via metselwerkvoegen

B B A 5B E Via put

B B A 5B F Via buiswand

B B A 5B G Via reparatie

B B A 5C Complexe massa

B B A 5C A Via voegen tussen buizen

B B A 5C B Via scheuren/barsten/breuken

B B A 5C C Via aansluiting (inlaten)

B B A 5C D Via metselwerkvoegen

B B A 5C E Via put

B B A 5C F Via buiswand
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B B A 5C G Via reparatie

B B B Aangehechte afzettingen

B B B 1 Belemmering buisdoorsnede <= 5%

B B B 1A Korstvorming

B B B 1B Vet

B B B 1C Vervuiling

B B B 1Z Anders

B B B 2 5% < vermindering dwarsdoorsnede <= 10%

B B B 2A Korstvorming

B B B 2B Vet

B B B 2C Vervuiling

B B B 2Z Anders

B B B 3 10% vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B B B 3A Korstvorming

B B B 3B Vet

B B B 3C Vervuiling

B B B 3Z Anders

B B B 4 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%

B B B 4A Korstvorming

B B B 4B Vet

B B B 4C Vervuiling

B B B 4Z Anders

B B B 5 vermindering dwarsdoorsnede 50%

B B B 5A Korstvorming

B B B 5B Vet

B B B 5C Vervuiling

B B B 5Z Anders

B B C Bezonken afzettingen

B B C 1 vermindering dwarsdoorsnede <= 5%

B B C 1A Fijn

B B C 1B Grof

B B C 1C Hard of vast

B B C 1Z Anders

B B C 2 5% < vermindering dwarsdoorsnede <= 10%

B B C 2A Fijn

B B C 2B Grof

B B C 2C Hard of vast

B B C 2Z Anders

B B C 3 10% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B B C 3A Fijn

B B C 3B Grof

B B C 3C Hard of vast

B B C 3Z Anders

B B C 4 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%

B B C 4A Fijn

B B C 4B Grof

B B C 4C Hard of vast

B B C 4Z Anders

B B C 5 vermindering dwarsdoorsnede > 50%

B B C 5A Fijn

B B C 5B Grof

B B C 5C Hard of vast

B B C 5Z Anders

B B D Binnendringen van grond

B B D 1 Niet geconstateerd

B B D 2 vermindering dwarsdoorsnede <= 5%

B B D 2A Zand

B B D 2A A Via voegen tussen buizen

B B D 2A B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 2A C Via aansluiting (inlaten)

B B D 2A D Via metselwerkvoegen

B B D 2A E Via put

B B D 2A F Via buiswand

B B D 2B Veen

B B D 2B A Via voegen tussen buizen

B B D 2B B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 2B C Via aansluiting (inlaten)

B B D 2B D Via metselwerkvoegen

B B D 2B E Via put

B B D 2B F Via buiswand

B B D 2C Fijn materiaal

B B D 2C A Via voegen tussen buizen

B B D 2C B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 2C C Via aansluiting (inlaten)
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B B D 2C D Via metselwerkvoegen

B B D 2C E Via put

B B D 2C F Via buiswand

B B D 2D Grind

B B D 2D A Via voegen tussen buizen

B B D 2D B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 2D C Via aansluiting (inlaten)

B B D 2D D Via metselwerkvoegen

B B D 2D E Via put

B B D 2D F Via buiswand

B B D 2Z Anders

B B D 2Z A Via voegen tussen buizen

B B D 2Z B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 2Z C Via aansluiting (inlaten)

B B D 2Z D Via metselwerkvoegen

B B D 2Z E Via put

B B D 2Z F Via buiswand

B B D 3 5% < vermindering dwarsdoorsnede <= 15%

B B D 3A Zand

B B D 3A A Via voegen tussen buizen

B B D 3A B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 3A C Via aansluiting (inlaten)

B B D 3A D Via metselwerkvoegen

B B D 3A E Via put

B B D 3A F Via buiswand

B B D 3B Veen

B B D 3B A Via voegen tussen buizen

B B D 3B B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 3B C Via aansluiting (inlaten)

B B D 3B D Via metselwerkvoegen

B B D 3B E Via put

B B D 3B F Via buiswand

B B D 3C Fijn materiaal

B B D 3C A Via voegen tussen buizen

B B D 3C B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 3C C Via aansluiting (inlaten)

B B D 3C D Via metselwerkvoegen

B B D 3C E Via put

B B D 3C F Via buiswand

B B D 3D Grind

B B D 3D A Via voegen tussen buizen

B B D 3D B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 3D C Via aansluiting (inlaten)

B B D 3D D Via metselwerkvoegen

B B D 3D E Via put

B B D 3D F Via buiswand

B B D 3Z Anders

B B D 3Z A Via voegen tussen buizen

B B D 3Z B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 3Z C Via aansluiting (inlaten)

B B D 3Z D Via metselwerkvoegen

B B D 3Z E Via put

B B D 3Z F Via buiswand

B B D 4 15% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B B D 4A Zand

B B D 4A A Via voegen tussen buizen

B B D 4A B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 4A C Via aansluiting (inlaten)

B B D 4A D Via metselwerkvoegen

B B D 4A E Via put

B B D 4A F Via buiswand

B B D 4B Veen

B B D 4B A Via voegen tussen buizen

B B D 4B B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 4B C Via aansluiting (inlaten)

B B D 4B D Via metselwerkvoegen

B B D 4B E Via put

B B D 4B F Via buiswand

B B D 4C Fijn materiaal

B B D 4C A Via voegen tussen buizen

B B D 4C B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 4C C Via aansluiting (inlaten)

B B D 4C D Via metselwerkvoegen

B B D 4C E Via put

B B D 4C F Via buiswand

B B D 4D Grind

B B D 4D A Via voegen tussen buizen
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B B D 4D B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 4D C Via aansluiting (inlaten)

B B D 4D D Via metselwerkvoegen

B B D 4D E Via put

B B D 4D F Via buiswand

B B D 4Z Anders

B B D 4Z A Via voegen tussen buizen

B B D 4Z B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 4Z C Via aansluiting (inlaten)

B B D 4Z D Via metselwerkvoegen

B B D 4Z E Via put

B B D 4Z F Via buiswand

B B D 5 vermindering dwarsdoorsnede > 25%

B B D 5A Zand

B B D 5A A Via voegen tussen buizen

B B D 5A B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 5A C Via aansluiting (inlaten)

B B D 5A D Via metselwerkvoegen

B B D 5A E Via put

B B D 5A F Via buiswand

B B D 5B Veen

B B D 5B A Via voegen tussen buizen

B B D 5B B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 5B C Via aansluiting (inlaten)

B B D 5B D Via metselwerkvoegen

B B D 5B E Via put

B B D 5B F Via buiswand

B B D 5C Fijn materiaal

B B D 5C A Via voegen tussen buizen

B B D 5C B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 5C C Via aansluiting (inlaten)

B B D 5C D Via metselwerkvoegen

B B D 5C E Via put

B B D 5C F Via buiswand

B B D 5D Grind

B B D 5D A Via voegen tussen buizen

B B D 5D B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 5D C Via aansluiting (inlaten)

B B D 5D D Via metselwerkvoegen

B B D 5D E Via put

B B D 5D F Via buiswand

B B D 5Z Anders

B B D 5Z A Via voegen tussen buizen

B B D 5Z B Via scheuren/barsten/breuken

B B D 5Z C Via aansluiting (inlaten)

B B D 5Z D Via metselwerkvoegen

B B D 5Z E Via put

B B D 5Z F Via buiswand

B B E Andere obstakels

B B E 1 vermindering dwarsdoorsnede <= 5%

B B E 1A Losgeraakte steen of stuk metselwerk

B B E 1B stuk afgebroken buis

B B E 1C Ander voorwerp

B B E 1D Door de wand stekend

B B E 1E geklemd in de verbinding

B B E 1F binnenkomend via aansluitende buis

B B E 1G externe buizen of kabels dwars door leiding

B B E 1H aangelegd in de constructie

B B E 1Z Anders

B B E 2 5% < vermindering dwarsdoorsnede <= 10%

B B E 2A Losgeraakte steen of stuk metselwerk

B B E 2B Stuk buismateriaal

B B E 2C Ander voorwerp

B B E 2D Door de wand stekend

B B E 2E Geklemd in verbinding

B B E 2F Binnenkomend door aansluiting

B B E 2G Buizen of kabels dwars door leiding

B B E 2H Aangelegd dóór constructie

B B E 2Z Anders

B B E 3 10% < vermindering dwarsdoorsnede <= 25%

B B E 3A Losgeraakte steen of stuk metselwerk

B B E 3B Stuk buismateriaal

B B E 3C Ander voorwerp

B B E 3D Door de wand stekend

B B E 3E Geklemd in verbinding

B B E 3F Binnenkomend door aansluiting
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B B E 3G Buizen of kabels dwars door leiding

B B E 3H Aangelegd dóór constructie

B B E 3Z Anders

B B E 4 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%

B B E 4A Losgeraakte steen of stuk metselwerk

B B E 4B Stuk buismateriaal

B B E 4C Ander voorwerp

B B E 4D Door de wand stekend

B B E 4E Geklemd in verbinding

B B E 4F Binnenkomend door aansluiting

B B E 4G Buizen of kabels dwars door leiding

B B E 4H Aangelegd dóór constructie

B B E 4Z Anders

B B E 5 vermindering dwarsdoorsnede > 50%

B B E 5A Losgeraakte steen of stuk metselwerk

B B E 5B Stuk buismateriaal

B B E 5C Ander voorwerp

B B E 5D Door de wand stekend

B B E 5E Geklemd in verbinding

B B E 5F Binnenkomend door aansluiting

B B E 5G Buizen of kabels dwars door leiding

B B E 5H Aangelegd dóór constructie

B B E 5Z Anders

B B F Infiltratie

B B F 1 Niet geconstateerd

B B F 2 Doorzweten

B B F 2A Via voegen tussen buizen

B B F 2B Via scheuren/barsten/breuken

B B F 2C Via aansluiting (inlaten)

B B F 2D Via metselwerkvoegen

B B F 2E Via inlaat deksel

B B F 2F Via inlaat standpijp

B B F 2G via blinde inlaat

B B F 2H Via put

B B F 2I Via buiswand

B B F 2J Via reparatie

B B F 3 Druppelend

B B F 3A Via voegen tussen buizen

B B F 3B Via scheuren/barsten/breuken

B B F 3C Via aansluiting (inlaten)

B B F 3D Via metselwerkvoegen

B B F 3E Via inlaat deksel

B B F 3F Via inlaat standpijp

B B F 3G via blinde inlaat

B B F 3H Via put

B B F 3I Via buiswand

B B F 3J Via reparatie

B B F 4 Instromend

B B F 4A Via voegen tussen buizen

B B F 4B Via scheuren/barsten/breuken

B B F 4C Via aansluiting (inlaten)

B B F 4D Via metselwerkvoegen

B B F 4E Via inlaat deksel

B B F 4F Via inlaat standpijp

B B F 4G via blinde inlaat

B B F 4H Via put

B B F 4I Via buiswand

B B F 4J Via reparatie

B B F 5 Binnengutsend

B B F 5A Via voegen tussen buizen

B B F 5B Via scheuren/barsten/breuken

B B F 5C Via aansluiting (inlaten)

B B F 5D Via metselwerkvoegen

B B F 5E Via inlaat deksel

B B F 5F Via inlaat standpijp

B B F 5G via blinde inlaat

B B F 5H Via put

B B F 5I Via buiswand

B B F 5J Via reparatie

B B G Exfiltratie

B B G 1 Niet geconstateerd

B B G 5 Geconstateerd

B B H Ongedierte

B B H 1 Rat
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B B H 1A In de leidng

B B H 1B In een aansluiting

B B H 1C In een open verbinding

B B H 1Z Anders

B B H 2 Kakkerlak

B B H 2A In de leidng

B B H 2B In een aansluiting

B B H 2C In een open verbinding

B B H 2Z Anders

B B H 3 Anders

B B H 3A In de leidng

B B H 3B In een aansluiting

B B H 3C In een open verbinding

B B H 3Z Anders

B C Inventarisatie

B C A Aansluiting

B C A A samenkomst

B C A A A Open aansluiting

B C A A B afgesloten aansluiting

B C A B Zadelaansluiting - geboord

B C A B A Open aansluiting

B C A B B afgesloten aansluiting

B C A C Zadelaansluiting - gebeiteld

B C A C A Open aansluiting

B C A C B afgesloten aansluiting

B C A D Vlakke aansluiting - geboord

B C A D A Open aansluiting

B C A D B afgesloten aansluiting

B C A E Vlakke aansluiting - gebeiteld

B C A E A Open aansluiting

B C A E B afgesloten aansluiting

B C A F Anders dan samenkomst

B C A F A Open aansluiting

B C A F B afgesloten aansluiting

B C A G soort niet duidelijk

B C A G A Open aansluiting

B C A G B afgesloten aansluiting

B C A Z andere soort

B C A Z A Open aansluiting

B C A Z B afgesloten aansluiting

B C B Plaatselijke reparatie

B C B A Buis vervangen

B C B B Plaatselijke lining

B C B C Geïnjecteerde metselspecie

B C B D Ander geïnjecteerd dichtingsmateriaal

B C B E Gerepareerd gat

B C B Z Andere sleufloze reparatiemethode

B C C Kromming in het riool

B C C A Naar links

B C C A A Naar boven

B C C A B Naar beneden

B C C B Naar rechts

B C C B A Naar boven

B C C B B Naar beneden

B C D Beginknooppunt

B C D A Rioolput

B C D B Inspectieput

B C D C Toegangspunt voor reiniging

B C D D Kijkgat

B C D E Uitlaat

B C D F Aansluiting zonder rioolput

B C D Z Andere speciale put

B C E Eindknooppunt

B C E A Rioolput

B C E B Inspectieput

B C E C Toegangspunt voor reiniging

B C E D Kijkgat

B C E E Uitlaat

B C E F Aansluiting zonder rioolput

B C E Z Andere speciale put
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B D Overige codes

B D A Algemene foto

B D B Algemene opmerking

B D C Inspectie afgebroken

B D C A Belemmering

B D C B Hoogwaterpeil

B D C C Storing apparatuur

B D C Z Anders

B D D Waterpeil

B D D 1 h <= 10%

B D D 2 10% < h <= 25%

B D D 3 25% < h <= 50%

B D D 4 50% < h <= 75%

B D D 5 h >= 75%

B D E Vloeistofstroom in een binnenkomende buis

B D E 1 Helder afvalwater

B D E 1A Foutieve aansluiting: afvalwater in regenwater

B D E 1B Foutieve aansluiting: regenwater in afvalwater

B D E 1C Niet waargenomen dat het verkeerd is aangesloten

B D E 2 Troebel of verkleurd water

B D E 2A Foutieve aansluiting: afvalwater in regenwater

B D E 2B Foutieve aansluiting: regenwater in afvalwater

B D E 2C Niet waargenomen dat het verkeerd is aangesloten

B D F Atmosfeer in de leiding

B D F A Zuurstoftekort

B D F B Zwavelwaterstof

B D F C Methaan

B D F Z Anders

B D G Verlies van beeld

B D G A Camera onder water

B D G B Slib

B D G C Stoom

B D G Z Anders
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M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Bijlage B NEN 3399:

5

Mof-of spieverbinding

Beton

Vaar- of moerverbinding

P.V.C.

432154321

Ondergrenzen van verplaatsingen, klasse-indeling

54321

Middellijn of 

afmetingen

ø 200  0  5  10  15  20  0  10  20  30  50

ø 250  0  20  30  50  70  0  5  10  15  20  0  10  20  30  50

ø 300  0  20  30  50  70  0  5  10  15  20

ø 315  0  10  30  40  60

ø 400  0  20  30  50  70  0  5  10  15  20  0  10  30  50  70

ø 500  0  20  40  60  80  0  5  10  15  20  0  10  40  60  80

ø 600  0  20  40  60  80  0  5  10  20  30

ø 630  0  10  40  65  90

ø 700  0  20  40  60  80  0  5  20  30  40

ø 800  0  20  40  60  80  0  5  20  30  40

ø 900  0  20  40  65  90  0  5  20  30  40

ø 1000  0  20  40  65  90  0  5  20  30  40

ø 1250  0  20  40  65  90  0  5  20  30  40

ø 1500  0  20  40  65  90  0  5  20  30  50

250/375  0  5  10  15  20

300/450  0  5  10  15  20

350/525  0  5  10  20  30

400/600  0  5  10  20  30

500/750  0  5  10  20  30

600/900  0  5  20  30  40

700/1050  0  5  20  30  40

800/1200  0  5  20  30  40

900/1350  0  5  20  30  40

1000/1500  0  5  20  30  40
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TOELICHTING METING LENGTEPROFIEL:

Principe hellingshoekmeting:

Deze meting wordt uitgevoerd met behulp van een in de inspectiecamera ingebouwde sensor. Door de 

sensor wordt de hoogteligging van de buizen ten opzichte van de horizontaal gemeten. Deze informatie is 

vervolgens als lengteprofiel van de streng weer te geven, waarbij onevenredige verschillen ten opzichte van 

de verlangde verhanglijn direct zichtbaar worden en meetbaar zijn gemaakt. Voor een correcte uitvoering 

van de hellingshoekmeting zijn de (betrouwbare) hoogtematen van de diverse putbodems (eventueel ten 

opzichte van het N.A.P.) of strengverval onontbeerlijk.

Uitvoering hellingshoekmeting:

De uitvoering kan plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de tv camera-inspectie. De in de camerawagen 

ingebouwde hellingshoeksensor wordt voorafgaand aan de tv camera-inspectie geijkt. De metingen worden 

verricht tijdens het terughalen van de camera en wel zodanig, dat om de 10 cm een meetpuls t.b.v. de uit te 

draaien grafieken wordt afgegeven. Indien aan de hand van de buisdiameter de opbouw van de

camerawagen gewijzigd dient te worden dan wordt er weer een ijking van de sensor uitgevoerd. Een 

hellingshoekmeting kan zowel in een "droog" riool als in een riool met zeer veel waterdiepte, bijvoorbeeld 

ten gevolge van verzakkingen, uitgevoerd worden.

Samenvatting werking hellingshoekmeting:

Bij een hellingshoekmeting wordt een lengteprofiel vastgesteld waarbij de hoogteverschillen van de 

aangetroffen verhanglijn ten opzichte van de theoretische verhanglijn in beeld worden gebracht.

Rapportage hellingshoekmeting:

De uit de meting verkregen gegevens worden met behulp van software omgezet tot duidelijke 

lengteprofielen. Ook de theoretische verhanglijn met de B.O.B.-maten ten opzichte van het N.A.P. (indien 

bekend) is weergegeven. Omwille van de duidelijkheid en om het lengteprofiel op een A4-formaat te 

kunnen projecteren, zijn er andere schalen voor het lengte- en het hoogteprofiel toegepast. Op deze manier 

zijn de eventueel aanwezige hoogte afwijkingen zeer duidelijk in beeld gebracht.

Bij het hanteren van de meetuitkomsten, is het van belang de volgende aspecten hierbij te betrekken. Daar 

de onderwagen van de camera niet over een stuurinrichting beschikt, is de mogelijkheid aanwezig, dat bij 

een zeer kleine (met name ei-buizen) of een zeer grote buisdoorsnede de onderwagen (beperkt) langs de 

wand opkruipt of slingert. Hierdoor kan een (beperkte) afwijking ten opzichte van de werkelijke 

hoogteligging van het stroomprofiel in het lengteprofiel ontstaan. Het is daarom met name bij 

opleveringsinspecties raadzaam ons te raadplegen alvorens conclusies worden verbonden aan de 

meetuitkomsten.
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Memo  

 

Bestemd voor: Marco Grifioen 

Betreft: Restlevensduur berekening ø 1200 mm asbestcement leiding 
Treurenburg 

Van: George Mesman 
Datum: 20 juli 2011 
 

Inleiding 
De RWZI Treurenburg te ’s-Hertogenbosch van het waterschap Aa en Maas zal in de komende jaren 
aangepast en gerenoveerd worden. Hierbij rijst de vraag welke delen van de installatie nog voldoende 
conditie bezitten voor renovatie en welke onderdelen vervangen moeten worden. Een deel van de 
grondleidingen (verbindingen tussen tanks en processen) zijn in asbestcement uitgevoerd. Van dit 
materiaal is bekend dat het cement in de asbestcementmatrix aangetast kan worden. Het optreden van 
dit verschijnsel en de snelheid van het proces hangt af van de lokale milieuomstandigheden. De 
aantasting kan destructief en nondestructief gemeten worden. De firma M.J. Oomen Radartechniek heeft 
de aantasting van het materiaal in één van de twee leidingen tussen de nabezinktank 4 en de 
beluchting 2 nondestructief gemeten met behulp van Georadar. 
Op basis van de gemeten aantasting, de originele wanddikte, de leeftijd van de leiding en de benodigde 
wanddikte is de berekening van de restlevensduur van de leiding mogelijk. 
 
Uitgevoerd onderzoek 
Met georadar is op vier klokstanden de wanddikte gemeten over 80,7 m leidinglengte. De samenvatting 
van de resultaten is opgenomen in tabel 1. De verdeling van de verzameling meetwaarden is per meetlijn 
getest en dit resultaat is opgenomen in figuur 1. De meetwaarden (3820 stuks per lijn) zijn niet helemaal 
normaal verdeeld. Met name de uitlopers (Z-waarde > 2 of < -2) zijn oververtegenwoordigd. Hierin is 
4% van het aantal metingen vertegenwoordigd. 

Lokatie gemiddeld 
(mm) 

maximum 
(mm) 

minimum 
(mm) 

standaard 
afwijking 

(mm) 
Klokstand 2 25.46 28.65 21.82 1.36 
Klokstand 7 29.57 35.07 25.69 2.12 
Klokstand 10 28.36 31.71 25.71 1.40 
Klokstand 12 27.11 31.65 22.67 2.02 
totaal 27.64 35.07 21.82 2.32 
 

Tabel 1 Samenvatting resultaten Georadarmeting 
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Probability Plot of Wanddikte
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Uit de totale set metingen volgt een gemiddelde wanddikte van 27,6 mm met een standaard afwijking 
van 2,3 mm. Bij een normale verdeling ligt ongeveer 2,2% buiten het gemiddelde minus 2 maal de 
standaardafwijking. Voor deze buis is dit 23 mm, de kans dat er een wanddikte bestaat kleiner dan 
23 mm is hier 2,2%. Voor het gemiddelde minus 3 maal de standaardafwijking is dit 20,7 mm en de kans 
dat deze waarde gevonden wordt bedraagt 0,1%. 
De aantasting is voor de klokstanden 2, 12 en 10 het grootst. 
 
Bepaling benodigde wanddikte 
De benodigde wanddikte is bepaald voor een eenvoudig belastingmodel. Er is alleen een hydrostatische 
druk in de buis aanwezig als gevolg van de diepteligging ten opzichte van de tanks. De leiding ligt op 
het zuiveringsterrein, er wordt niet gerekend met een verkeersbelasting. Verder worden de volgende 
aannamen gedaan voor de berekening: 
 
Binnendiameter leiding   1200 mm 
Wanddikte leiding (vrij vervalleiding klasse A of 0,4 MPa) 42 mm 
Toelaatbare tangentiële spanning  50 MPa 
Belastinghoek    180º 
Opleghoek groot ivm lange liggingsduur  120º 
Maximum hydrostatische druk   50 kPa (5 mwk, 0,5 bar) 
Diepte ligging (BOB)   5 m 
Diepte kruin van de buis   3,8 m 
Grondslag    zand 
Geen Marstonfactor ivm lange liggingsduur 
Gehanteerde veiligheid op de toelaatbare spanning 1 
Aanlegjaar    1970 
 
Op basis van deze aannamen is er een minimum benodigde wanddikte berekend van 33 mm. 
 

Figuur 1 Waarschijnlijkheidsplot van de wanddikte van de vier meetlijnen 
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Berekening restlevensduur 
Op basis van de oorspronkelijke wanddikte, de gemeten huidige wanddikte, de benodigde wanddikte 
en de leeftijd van de buis is restlevensduur te berekenen. Voor deze buis is de restlevensduur negatief, 
de benodigde wanddikte is groter dan de aanwezige wanddikte. 
De aantastingsnelheid op basis van de gemiddelde gemeten wanddikte bedraagt 15 mm/40 jaar = 0,375 
mm/jaar. De maximum aantastingsnelheid bedraagt 20 mm/40 jaar = 0,5 mm/jaar en de minimum 
aantastingsnelheid bedraagt 7 mm/40 jaar = 0,175 mm/jaar 
 
Discussie 
Voor de berekening zijn aannamen gedaan waar nog discussie over mogelijk is. De opleghoek, de 
Marstonfactor en de veiligheid zijn zeer progressief gekozen. Bij een berekening voor de aanleg van een 
leiding zullen deze ongunstiger gekozen worden en wordt er een grotere benodigde wanddikte 
berekend. Uit oud onderzoek en ervaring is bekend dat de sterkte van dit materiaal aanzienlijk hoger is 
dan de rekenspanningen, er zijn gemeten tangentiële spanningen gerapporteerd rond 85 MPa op reeds 
aangetaste buizen. Dit effect leidt weer tot een lagere benodigde wanddikte. 
Het feit dat de buis nog heel is, betekend dat de maximum toelaatbare spanningen niet overschreden 
worden. Echter gezien de redelijk grote aantastingsnelheid is breuk van deze buis binnen enkele jaren te 
verwachten. Bij renovatie van de RWZI zullen de belastingen op de buis toenemen door bouwverkeer en 
trillingen en neemt de kans op breuk toe. 
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt de volgende conclusie geformuleerd: 

• De leiding is aan het einde van de technische levensduur. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van Royal haskoning heeft M.J. Oomen Radartechniek BV een 
radaronderzoek uitgevoerd aan drie aanvoerende leidingen op de waterzuivering te ‘s 
Hertogenbosch. 
  
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
De huidige staat van onderhoud en kwaliteit van betreffende leidingen is onbekend; deze 
dienen middels inspectie inzichtelijk te worden.  
 
 
1.3 Methode 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel radarinspectie als een visuele 
inspectie. Voor de AC leiding is tevens een restlevensduurbepaling uitgevoerd door KWR. 
Voorliggend rapport doet verslag van de bevindingen.   
 
 
1.4 Opbouw van het rapport  
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• Aard van het onderzoek 
• Uitwerking radarmeting 
• Restlevensduurbepaling 
• Conclusie 
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2 Omschrijving 

2.1 Onderzoeksgebied 
Op de RWZI van waterschap Aa en Maas (gelegen aan de Treurenburg te ’s-
Hertogenbosch) liggen meerdere aanvoerleidingen. Dit onderzoek focust zich op de drie 
op het verdeelwerk uitkomende aanvoerleidingen. 
    
 
2.2 Veldwerk 
De werkzaamheden zijn op 24 augustus 2011 uitgevoerd. Hierbij zijn in overleg alle drie 
de leidingen opgegraven. In tegenstelling tot datgene op tekening lagen er niet alleen AC 
leidingen, maar ook (vermoedelijk) Bonna leidingen (gecementeerde stalen buizen). Een 
schetsmatig overzicht is opgenomen in bijlage 1. 
 
 
2.3 Uitwerking radarmeting 
De resultaten van de radarmeting worden per meetlijn uitgewerkt. Hierbij is met in eigen 
huis ontwikkelde software de verzamelde radardata geanalyseerd en geïnterpreteerd. 
Deze interpretatie bestaat in eerste plaats uit het herkennen van laagovergangen.  
 
 
2.3.1 AC 
De te herkennen laagovergangen in dit geval zijn die van homogeen AC naar uitgeloogd 
AC en van uitgeloogd AC naar het medium in de leiding. De volgende stap is het 
omzetten van de waarnemingen naar metrische data. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de opgebouwde ervaring met betrekking tot AC metingen, de opgemeten 
omtrek en de diameter bij aanleg. De resultaten worden uitgedrukt in een grafiek met de 
resterende wanddikte en een grafiek met daarin aangegeven het percentage ‘gezond AC’. 
 
 
2.3.2  Bonna 
De enige te herkennen laagovergangen in dit geval is die van beton naar staal. De 
volgende stap is het omzetten van de waarnemingen naar metrische data. Hierbij wordt 
nu alleen gebruik gemaakt van de opgebouwde ervaring met betrekking tot beton; er is 
geen verifiëring uitgevoerd. De resultaten worden uitgedrukt in een grafiek met de 
(resterende) dekking in mm. Indien het inderdaad Bonna buizen betreffen zit er aan de 
buitenzijde van de stalen kern een wapeningsnet geklonken hetgeen de dekkingsmeting 
kan beïnvloeden. 
 
 
2.4 Restlevensduurbepaling 
De bevindingen van de AC leiding worden ter beschikking gesteld aan KWR. Op basis van 
die bevindingen en door de opdrachtgever te leveren gegevens (indien beschikbaar) als 
tekeningen, verkeersklassen, bodemgesteldheid, klantperceptie etc. wordt een 
theoretische restlevensduur bepaald. 
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3 Resultaten 

3.1 Buisdeel 1, Aanvoerende persleiding BONNA 
 
 
3.1.1 Gegevens 
Meetdatum 24 augustus 2011 
Plaats Treurenburg, ‘s-Hertogenbosch 
Opgegeven inwendige diameter onbekend (Ø700?) 
Opgegeven jaar van aanleg onbekend 
Opgegeven maximale werkdruk onbekend 
Diepte BOK ligt op 1.43 m -mv 
Profiellengte 1.70 meter 
Coördinaten (x,y,z)  
 
 
Uitwendige buisomtrek 2550 mm (theoretische wanddikte 35.2 mm) 
Meetlijnen 2 meetlijnen 
Topografie In berm 
Grondslag Zand 
Grondwater - (grondwaterbemaling toegepast) 
 
 
3.1.2 Locatiefoto 

 

Mof 147850.25 414490.99 1.42
Begin profiel 147849.99 414491.47 1.32
Eind profiel 147849.26 414492.99 1.31



   

 pagina 4 van 11 
  11R051B RA.doc 

3.1.3 Bijzonderheden 
- Meetrichting is stroomafwaarts,  
- Geen visuele chemische aantasting buitenzijde, 
- Visuele mechanische schade niet aanwezig, 
- Buis is gecoat, 
- Geen meetlijn op 12 uur mogelijk ivm sluitvoeg. 
 
 
3.1.4 Uitwerking radarmeting 
Op basis van de bevindingen wordt een indruk verkregen van de resterende gezonde 
wanddikte per meetlijn. Dit is enerzijds duidelijk gemaakt in een gezonde dikte in mm 
gebaseerd op een interpretatie van de beelden en een omrekening naar het metrische 
stelsel op basis van standaard omrekenparameters (er was geen verifiëring mogelijk). 
Onderstaand zijn de minima, maxima en gemiddelden per meting aangegeven. 
 
Overzichtstabel buisdeel 1 

klok min mm max mm gem mm 
11 27.6 29.5 28.3 
01 27.1 28.7 27.7 

    

buisdeel 27.1 29.5 28.0 
 
 
3.1.5 Uitwerking radarmeting in detail 
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3.2 Buisdeel 2, Aanvoerende persleiding BONNA 
 
 
3.2.1 Gegevens 
Meetdatum 24 augustus 2011 
Plaats Treurenburg, ‘s-Hertogenbosch 
Opgegeven inwendige diameter onbekend (Ø1000?) 
Opgegeven jaar van aanleg onbekend 
Opgegeven maximale werkdruk onbekend 
Diepte BOK ligt op 1.43 m -mv 
Profiellengte 2.20 meter 
Coördinaten (x,y,z)  
 
 
Uitwendige buisdiameter 1155 mm 
Meetlijnen 3 meetlijnen 
Topografie In berm 
Grondslag Zand 
Grondwater - (grondwaterbemaling toegepast) 
 
 
3.2.2 Locatiefoto 

 
 
 
3.2.3 Bijzonderheden 
- Meetrichting is stroomafwaarts,  
- Geen visuele chemische aantasting buitenzijde, 
- Visuele mechanische schade niet aanwezig, 
- Buis is niet gecoat. 
 

Mof 147852.56 414491.46 1.62
Begin profiel 147851.24 414494.16 1.50
Eind profiel 147852.21 414492.17 1.51
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3.2.4 Uitwerking radarmeting 
Op basis van de bevindingen wordt een indruk verkregen van de resterende gezonde 
wanddikte per meetlijn. Dit is enerzijds duidelijk gemaakt in een gezonde dikte in mm 
gebaseerd op een interpretatie van de beelden en een omrekening naar het metrische 
stelsel op basis van standaard omrekenparameters (er was geen verifiëring mogelijk). 
Onderstaand zijn de minima, maxima en gemiddelden per meting aangegeven. 
 
Overzichtstabel buisdeel 2 

klok min mm max mm gem mm 
11 30.0 30.9 30.3 
12 29.7 30.6 30.2 
01 29.6 30.7 30.2 

    

buisdeel 29.6 30.9 30.2 
 
 
3.2.5 Uitwerking radarmeting in detail 
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Bonna 2 - Klokstand 01
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3.3 Buisdeel 3, Aanvoerende persleiding AC700 
 
 
3.3.1 Gegevens 
Meetdatum 24 augustus 2011 
Plaats Treurenburg, ‘s-Hertogenbosch 
Opgegeven inwendige diameter 700 mm 
Opgegeven jaar van aanleg 1971 
Opgegeven maximale werkdruk 6.5 meter waterkolom 
Diepte BOK ligt op 1.46 m -mv 
Profiellengte 2.20 meter 
Coördinaten (x,y,z)  
 
 
Uitwendige buisomtrek 2420 mm (theoretische wanddikte 35.2 mm) 
Meetlijnen 3 meetlijnen 
Topografie In berm 
Grondslag Zand 
Grondwater - (grondwaterbemaling toegepast) 
  
    
3.3.2 Locatiefoto 

 
 
 
3.3.3 Bijzonderheden 
- Meetrichting is stroomafwaarts,  
- Geen visuele chemische aantasting buitenzijde, 
- Visuele mechanische schade niet aanwezig, 
- Buis is niet gecoat. 

Mof 147852.71 414496.02 1.31
Begin profiel 147853.82 414493.80 1.28
Eind profiel 147852.83 414495.76 1.28
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3.3.4 Uitwerking radarmeting 
Op basis van de bevindingen wordt een indruk verkregen van de resterende gezonde 
wanddikte per meetlijn. Dit is enerzijds duidelijk gemaakt in een gezonde dikte in mm 
gebaseerd op een interpretatie van de beelden en een omrekening naar het metrische 
stelsel op basis van de diameter. Anderzijds is een percentage afgegeven, dit is het 
gezonde deel van de geïnterpreteerde buiswand op basis van binnen en buitendiameter. 
Onderstaand zijn de minima, maxima en gemiddelden per meting aangegeven. 
 

klok min % max % gem %   min mm max mm gem mm 
11 85.3% 90.8% 88.2%   30.0 32.0 31.0 
12 81.6% 90.1% 88.6%   28.7 31.7 31.2 
01 83.8% 89.7% 87.1%   29.5 31.6 30.7 

        

buisdeel 81.6% 90.8% 88.0%   28.7 32.0 31.0 
 
 
3.3.5 Uitwerking radarmeting in detail 
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AC700 - Klokstand 01
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3.3.6 Restlevensduurbepaling 
De uitgebreide toelichting en rapportage van KWR aangaande de restlevensduurbepaling 
is terug te vinden in bijlage 2; hieronder volgt een samenvatting. 
 
De benodigde wanddikte is bepaald voor een eenvoudig belastingmodel. Er is alleen een 
hydrostatische druk in de buis aanwezig als gevolg van de diepteligging ten opzichte van 
de tanks. De leiding ligt op het zuiveringsterrein, er wordt niet gerekend met een 
verkeersbelasting. Verder worden de volgende aannamen gedaan voor de berekening: 
 
Binnendiameter leiding 700 mm 
Wanddikte leiding (vrij vervalleiding klasse A of 0,4 MPa) 35 mm 
Toelaatbare tangentiële spanning 50 MPa 
Belastinghoek 180º 
Opleghoek groot ivm lange liggingsduur 120º 
Maximum hydrostatische druk 100 kPa (10 mwk, 1 bar) 
Diepte ligging (BOK) 1,5 m 
Grondslag zand 
Geen Marstonfactor ivm lange liggingsduur 
Gehanteerde veiligheid op de toelaatbare spanning 1 
Aanlegjaar 1971 
 
Op basis van deze aannamen is er een minimum benodigde wanddikte berekend van 
11,6 mm zonder verkeersbelasting en 16,1 mm met een normale verkeersbelasting 
zonder spreiding in een eventueel aanwezige verharding. 
 
Op basis van de oorspronkelijke wanddikte, de gemeten huidige wanddikte, de benodigde 
wanddikte en de leeftijd van de buis is restlevensduur te berekenen. De gemeten 
minimum wanddikte bedraagt 28,7 mm bij een oorspronkelijke wanddikte van 35,2 mm. 
De aantastingsnelheid op basis van de gemiddelde gemeten wanddikte bedraagt 4,2 
mm/40 jaar = 0,11 mm/jaar. De maximum aantastingsnelheid bedraagt 6,5 mm/40 jaar 
= 0,16 mm/jaar en de minimum aantastingsnelheid bedraagt 3,22 mm/40 jaar = 0,08 
mm/jaar.  
 
Op basis van de maximum aantastingsnelheid van 0,16 mm/jaar bedraagt de 
restlevensduur zonder verkeersbelasting (minimum wanddikte minus de benodigde 
wanddikte) / aantastingsnelheid, deze bedraagt (28,7 – 11,6) / 0,163 = 106 jaar. Met 
verkeersbelasting bedraagt de restlevensduur (28,7 – 16,1) / 0,163 = 78 jaar. 
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4 Conclusie 

Op de RWZI Treurenburg te ’s-Hertogenbosch is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit 
van een drietal aanvoerende persleidingen naar het verdeelwerk. Hiervoor zijn de drie 
leidingen opgegraven en vervolgens zowel visueel als met radartechniek geïnspecteerd. 
Ter plaatse blijkt de situatie anders dan volgens tekening. 
 
Voor de Bonna buizen is de resterende dekking op de stalen kern / wapening gemeten 
met radar. Voor de AC buis is de mate van uitloging bepaald; de resterende minimale 
wanddikte bedraagt 28.7 mm. Deze waarde is vervolgens gebruikt voor een 
restlevensduurbepaling. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de berekende 
minimaal benodigde wanddikte is de restlevensduur meer dan 75 jaar. 
 
De berekening van de benodigde wanddikte is uitgevoerde op basis van de huidige 
liggingsituatie. Indien de leiding bij het aanpassen van de RWZI onder verzwaarde 
belastingen komt te liggen bestaat de kans dat de maximum spanningen in de leiding 
overschreden worden. Dit risico dient bij de werkzaamheden ingeschat dan wel 
voorkomen te worden. 
 
Ten aanzien van de meting volgt dat de minimum gevonden waarden (klokstand 12, 
laatste twee metingen buiten een normale verdeling liggen. Een verklaring hiervoor is 
wenselijk. Als deze meetwaarden meer en dieper voorkomen is buis in een slechtere 
conditie dan hier aangenomen. Opvallend detail is dat deze minimale waarden met name 
bij de koppeling voorkomen. 
 
In hoeverre de bevindingen representatief mogen worden gesteld voor de gehele leiding 
is tevens afhankelijk van: 
 
- mate van representativiteit van de uitgevoerde wanddiktemeting 
- algehele conditie van de leiding 
- uitvoering van kruisingen met infrastructuur 
- materiaal van de rubberringen in de leiding (SBR of natuurrubber) 
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Bijlage 1: Schematisch overzicht locatie 
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Bijlage 2: Restlevensduurbepaling 
 



  

 

 
 

 

 

Memo  

 

Bestemd voor: Marco Grifioen 

Betreft: Restlevensduur berekening ø 700 mm asbestcement leiding 
Treurenburg 

Van: George Mesman 
Datum: 10 oktober 2011 
 

Inleiding 
De RWZI Treurenburg te ’s-Hertogenbosch van het waterschap Aa en Maas zal in de komende jaren 
aangepast en gerenoveerd worden. Hierbij rijst de vraag welke delen van de installatie nog voldoende 
conditie bezitten voor renovatie en welke onderdelen vervangen moeten worden. Een deel van de 
grondleidingen zijn in asbestcement uitgevoerd. Van dit materiaal is bekend dat het cement in de 
asbestcementmatrix aangetast kan worden. Het optreden van dit verschijnsel en de snelheid van het 
proces hangt af van de lokale milieuomstandigheden. De aantasting kan destructief en nondestructief 
gemeten worden. De firma M.J. Oomen Radartechniek heeft de aantasting van het materiaal van de 
aanvoerende persleiding ø 700 mm nondestructief gemeten met behulp van Georadar. 
Op basis van de gemeten aantasting, de originele wanddikte, de leeftijd van de leiding en de benodigde 
wanddikte is de berekening van de restlevensduur van de leiding mogelijk. 
 
Uitgevoerd onderzoek 
Met georadar is op drie klokstanden de wanddikte gemeten over 2,2 m leidinglengte. De samenvatting 
van de resultaten is opgenomen in tabel 1. De verdeling van de verzameling meetwaarden is per meetlijn 
getest en dit resultaat is opgenomen in figuur 1. De meetwaarden (220 stuks per lijn) zijn niet helemaal 
normaal verdeeld. Met name de minimum waarden in de meetlijn klokstand 12 zijn 
oververtegenwoordigd. 

Lokatie gemiddeld 
(mm) 

maximum 
(mm) 

minimum 
(mm) 

standaard 
afwijking 

(mm) 
Klokstand 11 31,0 32,0 30,0 0,33 
Klokstand 12 31,2 31,7 28,7 0,39 
Klokstand 1 30,7 31,6 29,5 0,60 
totaal 31,0 32,0 28,7 0,50 
 

Tabel 1 Samenvatting resultaten Georadarmeting 
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Uit de totale set metingen volgt een gemiddelde wanddikte van 31,0 mm met een standaard afwijking 
van 0,50 mm. Bij een normale verdeling ligt ongeveer 2,2% buiten het gemiddelde minus 2 maal de 
standaardafwijking. Voor deze buis is dit 30,0 mm, de kans dat er een wanddikte bestaat kleiner dan 
30,0 mm is hier 2,2%.  
 
 
Bepaling benodigde wanddikte 
De benodigde wanddikte is bepaald voor een eenvoudig belastingmodel. Er is een beperkte druk in de 
buis aanwezig. De leiding ligt op het zuiveringsterrein, er wordt gerekend met en zonder 
verkeersbelasting. Verder worden de volgende aannamen gedaan voor de berekening: 
 
Binnendiameter leiding   700 mm 
Wanddikte leiding (vrij vervalleiding klasse A of 0,4 MPa) 35 mm 
Toelaatbare tangentiële spanning  50 MPa 
Belastinghoek    180º 
Opleghoek groot ivm lange liggingsduur  120º 
Maximum hydrostatische druk   100 kPa (10 mwk, 1 bar) 
Diepte ligging (BOK)   1,5 m 
Grondslag    zand 
Geen Marstonfactor ivm lange liggingsduur 
Gehanteerde veiligheid op de toelaatbare spanning 1 
Aanlegjaar    1971 
 
Op basis van deze aannamen is er een minimum benodigde wanddikte berekend van 11,6 mm zonder 
verkeersbelasting en 16,1 mm met een normale verkeersbelasting zonder spreiding in een eventueel 
aanwezige verharding. 
 

Figuur 1 Waarschijnlijkheidsplot van de wanddikte van de vier meetlijnen 
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Berekening restlevensduur 
Op basis van de oorspronkelijke wanddikte, de gemeten huidige wanddikte, de benodigde wanddikte 
en de leeftijd van de buis is restlevensduur te berekenen. De gemeten minimum wanddikte bedraagt 28,7 
mm bij een oorspronkelijke wanddikte van 35,2 mm. 
De aantastingsnelheid op basis van de gemiddelde gemeten wanddikte bedraagt 4,2 mm/40 jaar = 0,11 
mm/jaar. De maximum aantastingsnelheid bedraagt 6,5 mm/40 jaar = 0,16 mm/jaar en de minimum 
aantastingsnelheid bedraagt 3,22 mm/40 jaar = 0,08 mm/jaar. 
Op basis van de maximum aantastingsnelheid van 0,16 mm/jaar bedraagt de restlevensduur zonder 
verkeersbelasting (minimum wanddikte minus de benodigde wanddikte) / aantastingsnelheid, deze 
bedraagt (28,7 – 11,6) / 0,163 = 106 jaar. Met verkeersbelasting bedraagt de restlevensduur (28,7 – 16,1) / 
0,163 = 78 jaar. 
 
Discussie 
De berekening van de benodigde wanddikte is uitgevoerde op basis van de huidige liggingsituatie. 
Indien de leiding bij het aanpassen van de RWZI onder verzwaarde belastingen komt te liggen bestaat 
de kans dat de maximum spanningen in de leiding overschreden worden. Dit risico dient bij de 
werkzaamheden ingeschat dan wel voorkomen te worden. 
Ten aanzien van de meting volgt dat de minimum gevonden waarden (klokstand 12, laatste twee 
metingen) buiten een normale verdeling liggen. Een verklaring hiervoor is wenselijk. Als deze 
meetwaarden meer voorkomen in de buis is deze buis in een slechtere conditie dan hier aangenomen. 
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt de volgende conclusie geformuleerd: 

• De restlevensduur van deze leiding bedraagt op basis van de uitgevoerde metingen meer dan 75 
jaar. 
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Bijlage 6 
 Memo inspectie Nabezinktanks, DHV met kenmerk 

20090224 hvw mm, d.d. 24 februari 2009 
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Bijlage 7 
 Inspectie van voorbezinktank en van nabezinktanks  

RWZI’s-Hertogenbosch,  
Royal Haskoning met referentie nummer 
9V7870.A0/N0005/Nijm, d.d. 19 april 2011 
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Notitie 
 
 
Aan : Waterschap Aa en Maas, de heren A. van Geffen en 

P. Bongers (per e-mail) 
Van : Bas Hulstein 
Datum : 19 april 2011 
Kopie : P. Remmerswaal, A. Engels, H. Snoeren, K. Gelsing 

en H. van der Putten en Archief 
Onze referentie : 9V7870.A0/N0005/Nijm 
Behandeld door : B. Hulstein / K. Kamerman 

 
Betreft : Plan van Aanpak - Inspectie voorbezinktank en 

nabezintkank RWZI ‘s Hertogenbosch 
  Bijlage: Detailplanning 
 
 
Inleiding 
• Waterschap Aa en Maas is voornemens om de zuivering van 's-Hertogenbosch te 

moderniseren en aan te passen. Op 13 januari jl. zijn een aantal onderdelen geïnspecteerd 
(ontvangwerk / verdeelwerk / aanvoergoot, goot tussen harkrooster – zandvanger, 
roostergoedinstallatie ten behoeve van zuivering, roostergoedinstallatie ten behoeve van 
berging, zandvanger en de twee voorbezinktanks). De bevindingen van deze inspectie zijn 
vastgelegd in notitie 9V7870.A0/N0004/Nijm d.d. 25 januari 2011; 

• tijdens de sessie d.d. 1 maart 2011 is besloten om de volgende constructies nader te 
inspecteren: voorbezinktank en nabezinktank (incl. retourslibgemalen). Voor een goede 
inspectie dienen de constructies leeg en (enigszins) gereinigd te zijn. De periode waarin 
deze activiteiten moeten worden uitgevoerd dienen nader te bepaald te worden, maar zullen 
bij voorkeur in mei 2011 moeten plaatsvinden (wellicht dat de zomermaanden de voorkeur 
geniet, echter heeft deze late inplanning consequenties voor de planning). 

 
Doel inspecties en onderzoeken 
• de inspecties hebben tot doel: de huidige Civieltechnische en Mechanische staat van de her 

te gebruiken objecten vast te stellen; 
• de onderzoeken hebben tot doel: vaststellen aanwezigheid van schadelijke stoffen verbruikt 

in verhardingen, gebouwen en constructies. 
 

Ter informatie: Indien de opdrachtgever, Waterschap Aa en Maas, besluit om het project ‘ uitbreiding RWZI  
’s-Hertogenbosch’ middels een UAV-gc procedure aan te besteden, dan dient de opdrachtgever in het kader 
van deze procedure aan te geven wat de Civiel- en Bouwkundige staat is van, eventueel, het te gebruiken 
constructies. 

 
Te verrichten inspectie en onderzoeken 
Deze notitie beschrijft een aantal inspecties en uit te voeren onderzoeken: 
• inspectie van voorbezinktank 2; 
• inspectie van nabezinktank IV-2; 
• inspecties van influentpersleidingen; 
• inspecties leidingwerk tussen procesonderdelen (waterlijn). 
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Overige objecten op het terrein van de RWZI 
Inspectie van de tot de sliblijn behorende componenten worden voorlopig buiten beschouwing 
gelaten totdat duidelijk wordt wat hiervan de strategie wordt; specifiek voor de slibgistingstanks. 
Een en ander is afhankelijk van een slibstrategiestudie welke zich momenteel in een afrondende 
fase bevindt. 
 
Alvorens een gedetailleerde inspectie uit te voeren van alle bouwkundige gebouwen op het 
terrein (waaronder het kantoor) zal een Programma van Eisen (PVE) moeten worden opgesteld 
voor de herinrichting van het bestaande kantoor. Zodra het PVE van het kantoor gereed is, zal 
een hierop toegespitste inspectie worden uitgevoerd.  
 
Inspectie voorbezinktank 2 
Voorbezinktank 2 wordt droog geïnspecteerd. De overkapping maakt geen onderdeel uit van de 
inspectie (deze wordt gesloopt). Eén van de twee voorbezinktanks wordt geïnspecteerd. Er wordt 
vanuit gegaan dat voorbezinktank 1 in een vergelijkbare toestand verkeerd.  
 
Na het geheel leeg zetten en lokaal reinigen van de constructie zal de constructie visueel 
geïnspecteerd worden. Onder visuele inspectie moet worden verstaan:  
• inspectie van de gehele constructie (beton technologisch, betonbescherming en 

constructief); 
• inventariseren scheuren (incl. scheurwijdte meting, waar mogelijk). 
Naast de visuele inspectie worden uit de tankvloer vier stuks kernboringen genomen en uit de 
wand één kernboring. Op de kernen wordt petrografisch onderzoek gedaan (door een externe 
partij). Dit geeft een beeld van de aantastingsdiepte van het beton. Eventueel kan een drukproef 
worden uitgevoerd om de huidige druksterkte van de constructie te bepalen en een trekproef om 
de hechting tussen de betonconstructie en de afwerklaag te bepalen. 
 
De lekdichtheid van voorbezinktank 2 wordt beoordeeld middels een zogenaamde  
EFT/MSS-lekdetectietechnologie. Bij deze lekdetectie worden elektrische tracers door gevoelige 
sensoren in een horizontaal meetraster bij een lekkage opgevangen en weergegeven. Een 
dergelijke meting wordt bij voorkeur uitgevoerd indien de tank volledig gevuld is.  
Voor meer informatie zie www.texplor-benelux.nl. 
Na het plaatsen van sensoren, wordt binnen één dag duidelijk of en waar de tank lek is. De 
kosten voor een dergelijke inspectie worden geschat op € 8.000,- à € 10.000,- excl. BTW. 
Deze lekdetectie wordt uitgevoerd door derden, bijvoorbeeld door de firma Texplor Benelux uit 
Mijdrecht.  
 
Voor een uitgebreid stappenplan, incl. verantwoordelijke actiehouders, zie de planning in de 
bijlage. 
 
De definitieve GO-NO GO wordt gegeven door de heer G. van Aalst van Waterschap Aa en 
Maas. 
 
Inspectie nabezinktank IV-2 
De RWZI ’s-Hertogenbosch beschikt over acht nabezinktanks. Nabezinktanks III-1 t/m  
IV-2 dateren uit 1973. Hiervan zijn nabezinktank III-1 en III-2 in 2001 voorzien van een nieuwe 
vloer. Nabezinktanks I-1 t/m II-2 dateren uit 1990 en verkeren in goede toestand. Nabezinktank 
IV-2 wordt geïnspecteerd. Er wordt vanuit gegaan dat nabezinktank IV-2 in een vergelijkbare 
toestand verkeerd. De nabezinktank wordt droog geïnspecteerd. 
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Na het geheel leeg zetten en lokaal reinigen van de constructie zal de constructie visueel 
geïnspecteerd worden. Onder visuele inspectie moet worden verstaan:  
• inspectie van de gehele constructie (beton technologisch, betonbescherming en 

constructief); 
• inventariseren scheuren (incl. scheurwijdte meting, waar mogelijk). 
Naast de visuele inspectie worden uit de tankvloer vier stuks kernboringen genomen en uit de 
wand één kernboring. Op de kernen wordt petrografisch onderzoek gedaan (door een externe 
partij). Dit geeft een beeld van de aantastingsdiepte van het beton. Eventueel kan een drukproef 
worden uitgevoerd om de huidige druksterkte van de constructie te bepalen en een trekproef om 
de hechting tussen de betonconstructie en de afwerklaag te bepalen. 
 
De lekdetectiemeting, zoals omschreven voor voorbezinktank 2, wordt niet uitgevoerd ter 
plaatste van nabezinktank IV-2. Volgens de notitie: ‘ Bescherming van de bodem op rwzi’s’ het 
rapport opgesteld in opdracht van IPO/STOWA-werkgroep ‘Bodembescherming op rwzi’s’ wordt 
gesteld dat: effluent en secundair slib te beschouwen zijn als niet bode belastende stoffen. Voor 
bassins en leidingen waar deze media in voor kunnen komen hoeven dus geen bode 
beschermende voorzieningen/maatregelen getroffen te worden. Concreet geldt dit voor de 
volgende bedrijfsonderdelen in de waterlijn: selector, aëratietank, nabezinktanks tot en met 
lozingsvoorziening inclusief het verbindend leidingwerk. 
 
Voor een uitgebreid stappenplan, incl. verantwoordelijke actiehouders, zie de planning in de 
bijlage. 
 
De definitieve GO-NO GO wordt gegeven door de heer G. van Aalst van Waterschap Aa en 
Maas. 
 
Inspectie binnenkomende persleidingen 
Het influent van de RWZI wordt aangevoerd middels ?? persleidingen. ?? Asbest cement en ?? 
betonnen leidingen. AC persleiding ?? wordt vrij gegraven en geïnspecteerd. Deze persleiding 
heeft de grootste diameter en wordt hierdoor het minst sterkt geacht. De wanddikte van de buis 
zal worden bepaald door het nemen van een boorkern. Deze boorkern wordt genomen door het 
onder druk aanboren van de buis. Na het verwijderen van de boorkern wordt het gat opgevuld 
met een prop danwel een afsluiter op de boormantel (dit is er beoordeling van de aannemer). De 
persleiding hoeft hierbij niet leeggezet te worden, maar het gemaal dient wel stilgezet te worden 
(geen stroming gewenst in de leiding). Naast het bepalen van de wanddikte wordt hiermee ook 
de aantasting van de buiswand (mate van ‘papperigheid’) bepaald. Royal Haskoning kan aan de 
hand van deze gegevens en de oorspronkelijke gegevens van de buis de ‘reststerkte’ van de 
buis bepalen. Het al dan niet waterdicht zijn van de persleidingen kan hiermee niet worden 
bepaald. De werkzaamheden waarbij de toevoergemalen stilgezet worden, moeten dienen 
uitgevoerd te worden binnen acht uur onder droogweer omstandigheden. De GO-NO GO 
beslissing ligt uiteindelijk bij het waterschap (G. van Aalst). 
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Planning Activiteit Wie verantwoordelijk 

 GO-NO GO inmeten leiding A&M 

Ma 9 mei  Start bemaling Aannemer 

Di 10 mei  Ontgraven leiding (lokaal, zo smal mogelijk) Aannemer 

Di 10 mei  Inmeten buitendiameter Aannemer 

Di 10 mei  Aanvullen leiding Aannemer 

Wo 11 mei Einde bemaling Aannemer 

Volgens planning 

aannemer 

Produceren aanboorzadel Aannemer 

 GO-NO GO aanboren (exacte datum nader te bepalen) A&M 

Dag 1 Start bemaling Aannemer 

Dag 2 Ontgraven leiding Aannemer 

Dag 2 Aanbrengen aanboorzadel Aannemer 

Dag 2 Aanboren leiding Aannemer 

Dag 2 Afsluiten boorgat Aannemer 

Dag 2 Vrijgeven leiding (opstart gemalen in overeenstemming met de 

gemeente) 

A&M 

Dag 2 Aanvullen leiding Aannemer 

Dag 3 Einde bemaling Aannemer 

 
Inspectie leidingen tussen constructieonderdelen (aeratietank-nabezinktank IV2) 
Tegelijkertijd met de inspectie van nabezinktank IV2 zal de AC aanvoerleiding worden 
geïnspecteerd (in verband met benodigde bemaling). De wanddikte van deze leiding zal middels 
een zogenaamde radardetectie worden beoordeeld. De leiding hoeft hierbij niet leeggezet te 
worden (er zal geen stroming zijn in de leiding). Royal Haskoning kan aan de hand van deze 
gegevens en de oorspronkelijke gegevens van de buis de ‘reststerkte’ van de buis bepalen. Het 
al dan niet waterdicht zijn van de leiding kan hiermee niet worden bepaald. Volgens de notitie:  
‘Bescherming van de bodem op rwzi’s’ het rapport opgesteld in opdracht van  
IPO/STOWA-werkgroep ‘Bodembescherming op rwzi’s’ wordt gesteld dat: effluent en secundair 
slib te beschouwen zijn als niet bode belastende stoffen. Voor bassins en leidingen waar deze 
media in voor kunnen komen hoeven dus geen bode beschermende voorzieningen/maatregelen 
getroffen te worden. Concreet geldt dit voor de volgende bedrijfsonderdelen in de waterlijn: 
selector, aëratietank, nabezinktanks tot en met lozingsvoorziening inclusief het verbindend 
leidingwerk. 
 

Planning Activiteit Wie verantwoordelijk 

Ma. 09 mei Bemaling zie planning inspectie nabezinktank IV2 AM 

Ma 09 mei Ontgraven leiding (nabij wand NBTl, zo smal mogelijk) Aannemer 

Do 10 mei Radar inspectie Aannemer 

vr 11 mei Aanvullen leiding Aannemer 

 
Kosten 
Kosten lekdetectie voorbezinktank worden geschat op € 10.000,-. 
Kosten kernboringen (tien stuks) voor de voorbezinktank en nabezinktank worden geschat op  
€ 6.000,- incl. bemonstering en rapportage. 
Kosten voor het aanboren van één influent persleiding en onderzoek van de boorkern worden 
geschat op € 10.000,- (incl. grondwaterstandsverlaging). 
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Kosten voor radar onderzoek op de procesleiding tussen beluchtingstank en nabezinktank 
worden geschat op € 6.000,-. 
 
Totale kosten worden geschat op € 32.000,- (excl. BTW). Dit betreft kosten te maken door 
derden. Kosten voor het waterschap en inspectie/begeleidingskosten door Royal Haskoning zijn 
hierbij niet inbegrepen. 
 

Kernboringen 
Het onderzoek bestaat uit een visuele inspectie van de cilinders (beton technologische beoordeling opbouw en 
samenhang beton) en het vervaardigen en beoordeling van één slijpplaat uit elke afzonderlijke cilinder.  
Doel = vaststelling van de diepte tot waar het beton (mogelijk) beschadigd is door invloeden van buitenaf. 
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Bijlagenummer :  1 
Bijlage :  Detailplanning 
Datum : 19 april 2011 
Onze referentie : 9V7870.A0/N0005/Nijm 
 



Planning inspectie VBT 2 en NBT 4‐2 rwzi ‐'s‐Hertogenbosch

4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24
1 aanvoer en plaatsen bronnering met leidingwerk 1

2 blootgraven leidingen NBT 4‐2 2

3 Go / Nogo 3

4 starten  bronnering 4

5 aanvoer en plaatsen dieselpomp met leidingwerk 5

6 mobiele ventilator plaatsen 6

7 stoppen aanvoer VBT 7

8 water verdelen over BBT en VBT 1 8

9 aanvoer VBT 1 beperken op max.4500 m3 9

10 VBT leeglaten lopen via telescoopput 10

11 deuren koepel openen en toevoerventilator starten = 11

12 VBT verder leegpompen met dieselpomp = 12

13 VBT vloer schoonspuiten en leegzuigen met zuigauto = 13

14 open gedeelten overstortgoot schoon spuiten = 14

15 beplating overstortgoot gedeeltelijk verwijderen = 15

16 Dieselpomp verplaatsen naar retourslibvijzelput AT 4 = 16

17 Boorkernen nemen en visuele inspectie 17

18 boorkern gaten dichten = 18

19 afdekking goot terug plaatsen 19

20 VBT  2 weer in bedrijf  20

21 NBT 4‐2 aanvoer stoppen en water verdelen over 3 1/2 AT  21

22 NBT leegpompen met vijzel en dieselpomp via vijzelput 22

23 schoonspuiten vloer NBT (gedeeltelijk) 23

24 water verdeling aanpassen op 2 VBT's en zonder BBT 24

25 Boorkernen nemen en visuele inspectie NBT 25

26 Radar inspectie leidingwerk NBT 26

27 boorkern gaten dichten 27

28 NBT weer in bedrijf 28

29 stoppen en afvoeren bronnering 29

30 afbreken leidingwerk en afvoeren dieselpomp 30

31 Leidingen weer afdekken 31

vrij 13 mei 2011

Helma

Mijlpaal

Ockhuizen
Rüger
Waterschap Aa en Maas
Barten / Hofmans
Royal Haskoning

ma 9 mei 2011 di 10 mei 2011 woe 11 mei 2011 do 12 mei 2011 vrij 20 mei 2011za 14 mei 2011 zo 15 mei 2011 ma 16 mei 2011 di 17 mei 2011 woe 18 mei 2011 do 19 mei 2011



 



 

 

Hergebruik / inventarisatie  9V7870.A0/R0027/Nijm 

Definitief rapport  8 februari 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8 
 Rapportage asbestinventarisatie  
Nomacon B.V./Hopman en Peters B.V. 
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De originele SMA-rt-uitdraai(en) en de originele, geautoriseerde 
analysecertificaten zijn ter inzage/ verificatie aanwezig op het  
kantoor van Nomacon b.v.  
 
 

 

  
Wijziging 12-10-2011: bladz. 15 tekst bij foto 8



 

 
Project: RWZI, Treurenburg 4  „s-Hertogenbosch 

Rapportnummer: NOM 4374w 

  
  Pagina 3 van 26 

 

1 Algemeen 

Het certificatieschema SC-540 is van kracht sinds 11 maart 2008. Het schema is te 
downloaden via www.ascert.nl 
 
Nomacon b.v. is in het bezit van het procescertificaat SC-540 met het 
certificaatnummer TüV 6227/ 5.1,  SCA-registratienr. 01-D010008.01, waarmee het 
bedrijf aantoonbaar voldoet aan de eisen van de huidige markt en wetgeving. Voor de 
algemene dienstverlening en leveringen van Nomacon b.v. is de RVOI 2001 van 
toepassing, die aan vaste klanten (> 12 opdrachten / jaar) eenmalig is verstrekt (vanaf 
19-10-2007) en verder op aanvraag wordt toegezonden.  
 
Dit asbestinventarisatierapport type A voldoet aan de eisen die in de SC-540 aan de 
uitvoering van een asbestinventarisatie worden gesteld. Het is gebaseerd op wettelijke 
bepalingen uit het Asbestverwijderingsbesluit-2005. In dit besluit staat onder meer 
voorgeschreven dat bij voorgenomen sloop of verbouwing van een bouwwerk en bij 
verwijdering van alleen asbestverdacht materiaal, het (in de meeste gevallen) verplicht 
is om bij de omgevingsvergunningaanvraag een asbestinventarisatierapport type A 
volgens SC-540 te overleggen. De gemeente zal op grond hiervan en in 
overeenstemming met de Bouwverordening de omgevingsvergunningaanvraag in 
behandeling kunnen nemen.  
 
In dit rapport worden de parameters van het aangetroffen asbesthoudende materiaal 
aangegeven. Verder is in dit rapport de mate van de te verwachten asbestemissie bij 
de asbestverwijdering bepaald, waarbij van de meest praktische en veilige 
verwijderingsmethode wordt uitgegaan. De wetgever onderscheidt hiervoor drie 
risicoklassen: 
* Risicoklasse 1 voor verwijderingswerk waarbij geen of slechts een zeer geringe  
  hoeveelheid asbest kan vrijkomen, waarvan wordt verwacht dat dit niet schadelijk zal  
  zijn voor de volksgezondheid (art. 4.44 Arbobesluit);                                                                                                                                
* Risicoklasse 2 voor verwijderingswerk waarbij een hoeveelheid asbest kan vrijkomen  
  die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid (art. 4.48 Arbobesluit);                                                                   
* Risicoklasse 3 voor werk waarbij een zeer grote hoeveelheid asbest kan vrijkomen 
  die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid (art. 4.53a Arbobesluit). 
De indeling in risicoklassen zijn voor dit rapport bepaald op grond van de gevalideerde 
gegevens uit het databestand SMA-rt april 2009 (www.asbestinfo.nl).  
 
Voor vragen, op- of aanmerkingen over dit onderzoek of de rapportage kan contact 
worden opgenomen met Nomacon b.v..   Nomacon b.v. stelt het op prijs, wanneer een 
belanghebbende het bij dit  rapport aanwezige enquêteformulier ingevuld retourneert. 
Met de ontvangen enquêtegegevens kan Nomacon b.v. mogelijke tekortkomingen 
oplossen, zodat telkens een zo optimaal mogelijk product kan worden aangeboden. 
 
Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het 
gehele rapport in kleur wordt gekopieerd: bij het zwart-wit kopiëren en/of faxen van 
dit rapport kan belangrijke informatie van de gekleurde tekst en kleurenfoto's 
verloren gaan! 
 

http://www.ascert.nl/
http://www.asbestinfo.nl/


 

 
Project: RWZI, Treurenburg 4  „s-Hertogenbosch 

Rapportnummer: NOM 4374w 

  
  Pagina 4 van 26 

 

 
2 Onderzoeksmethodiek 
   
Bij het onderzoek zijn de volgende stappen in volgorde uitgevoerd: 
- het gegevensonderzoek;                                                                                                               
- de visuele inspectie;                                                                                                                         
- de vastlegging op tekening en/of op foto van asbestverdachte materialen;                                 
- de bepaling van de afmetingen en bevestigingswijze van asbestverdachte  
   materialen;                       
- de bepaling van de hoedanigheid van asbestverdachte materialen;                                                     
- de monsterneming van asbestverdachte materialen*;                                                                           
- de bepaling van de Risicoklasse met de daaraan gekoppelde verwijderingsmethode  
   conform het gevalideerde databestand SMA-rt april 2009; 
- de bepaling van de bereikbaarheid bij de verwijdering; 
- de bepaling van het eventueel redelijk vermoeden van verborgen asbest; 
- de analysering conform NEN 5896 van de genomen monsters naar asbest;  
- de verwerking van alle gegevens in rapportvorm conform de eisen gesteld in SC-540. 
 
* Van elk type asbestverdacht materiaal is minimaal één monster genomen. De monsterneming is    
zodanig uitgevoerd, dat geen asbestemissie naar de omgeving kan plaatsvinden. Het breukvlak is    
geïmpregneerd of afgeplakt. De plaats van de monsterneming is gemarkeerd. Het genomen monster is  
direct zodanig verpakt dat geen asbestemissie kan plaatsvinden. 

 
 
 

3 Opdracht, kantoor- en voorbereidend locatieonderzoek 
 

De opdrachtgever heeft aan Nomacon b.v. opdracht verstrekt, om een 
asbestinventarisatie SC-540 type A uit te voeren, op de op het voorblad aangegeven 
locatie, naar de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het te 
onderzoeken (gedeelte van een) bouwwerk / object.  
 
Nomacon b.v. verklaart volledig onafhankelijk te staan ten opzichte van de te 
onderzoeken locatie en/of de opdrachtgever.   
      
Het bouwwerk/ object dateert van vóór 1994, ten tijde van de bouw bestonden er nog 
geen beperkingen of verboden voor de toepassing van asbesthoudende materialen.  
Voor zover bekend zijn er in het verleden geen asbestverwijderingen uitgevoerd.  
 
De locatie is kadastraal bekend onder:  
Gemeente: „s-Hertogenbosch      Sectie:   T    Perceel: 8128  e.a. 
 
Bij het aanbieden van de offerte is schriftelijk om relevante informatie zoals tekeningen 
van het te onderzoeken bouwwerk/ object gevraagd: Bij het aanbieden van de offerte 
is aan de opdrachtgever om relevante bouwtechnische informatie gevraagd (eventueel 
afkomstig uit het bouwarchief van de gemeente). De eventuele verkregen informatie is 
gebruikt bij de opstelling van dit rapport. 
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4 Beperkingen onderzoek 

 
Nomacon b.v. heeft dit type A-rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. 
Bij een onverhoopte omissie van dit rapport is Nomacon b.v. niet aansprakelijk voor 
directe en/of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld stagnatie (zie de leverings-
voorwaarden RVOI 2001).  
 
Het rapport is alleen geldig voor de in het rapport genoemde opstallen / ruimtes / 
objecten op de onderzochte locatie. Het rapport mag daarom niet worden gebruikt 
voor (weliswaar) soortgelijke, doch niet door Nomacon b.v. onderzochte opstallen / 
ruimtes / objecten op andere locaties.  
 
Het rapport is geen bestek voor sloop en/of asbestverwijdering. De verwijderaar dient 
de in dit rapport aangegeven situatie en hoeveelheden ter plaatse zelf te controleren. 
 
De inventarisatie volgens type A houdt  het onderzoek met alleen handgereedschap in 
naar direct (of nagenoeg direct) waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, 
asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een (ruimte van 
een) bouwwerk of object.  
 
Indien het vermoeden bestaat dat in het onderzochte bouwwerk of object 
asbesthoudend materiaal aanwezig is dat niet met het handgereedschap voor een 
type A-onderzoek kan worden aangetoond, wordt dat in dit rapport vermeld onder de 
mededeling dat hiervoor -direct voorafgaande aan de sloop van het bouwwerk of 
object- een aanvullende asbestinventarisatie volgens type B moet worden uitgevoerd. 
Dit aanvullende onderzoek is niet in de opdracht/ prijs voor dit rapport begrepen. 
 
N.B.:  Het kan voorkomen dat de vergunningverlener als aanvullende (in feite 
bovenwettelijke !) eis bij de verlening van de omgevingsvergunning een type B-
onderzoek eist, ook wanneer dat volgens dit asbestinventarisatierapport  type A niet 
noodzakelijk wordt geacht! 
 
 
Uitgesloten van asbestinventarisatie type A zijn standaard:   
-  Niet (nagenoeg) direct waarneembaar asbestverdacht materiaal; 
- Luchtonderzoek;                                                                 
- Bodemonderzoek; 
- Ondergrondse leidingen. 
 
Verder zijn bij deze asbestinventarisatie de volgende onderdelen niet onderzocht:  
-  de afgesloten ruimtes: n.v.t. 
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5 Tabel  parameters  asbestverdacht  materiaal 
 
blauw = geen asbest; rood = asbesthoudend 
Risicoklassebepaling met daaraan gekoppelde verwijderingsmethode conform SMA-rt-databestand. 
Zie hiervoor de bijbehorende werkplanelementen. 
 

Foto 
nr. 

Ruimte Materiaal 
 
binnen / 
buiten 

Aantal /  
 
Afmeting 
 

Bevestiging   
 
Hoedanigheid 
(beschadigd/verweerd) 

Monster- en             
analysenr. 
 
Asbest % – soort 
 - gebondenheid 

Risicoklasse  
 
Verwijderings-
methode   
 
Bereikbaarheid 

 
1, 2 

 
Gang/hal en 
garage 
Gebouw 1 

 
Leidingisolatie 
 
binnen 

   
M1 – 347269 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
3 
 

 
Cv-ruimte 
Gebouw 1 

 
Pakkingen 
 
binnen 

   
M2 – 347270 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
4 

 
CV-ruimte 
Gebouw 1 

 
Plafondbeplating 
 
binnen 

 
1,20m x 0,60m 
 

 
Geschroefd 
 
Niet beschadigd 

 
M3 – 347271 
 
2-5% Chrysotiel 
 
Hechtgebonden 
 

 
Risicoklasse 2 
 
Verwijdering in 
containment, zoveel 
mogelijk zonder breuk. 

 
4, 5 

 
CV-ruimte  
t/m dak  
Gebouw 1 

 
Ventilatiekanaal 
 
binnen 

 
diam. 270 mm 
 
lengte ca. 5 m 

 
aan beide zijden ingeklemd: 
in betonnen/ houten vloer en in 
houten dakbeschot 
 
niet beschadigd / licht verweerd 

 
M4 – 347272 
 
10-15% Chrysotiel 
2-5% Crcidoliet 
 
Hechtgebonden 
 

 
Risicoklasse 2 
 
Verwijdering in 
containment, zoveel 
mogelijk in  geheel en 
zonder breuk. 

 
5 

 
Dak 
Gebouw 1 

 
dakleer 

 
 

  
M5 – 347273 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
6 

 
CV-hok 
Gebouw 1 

 
CV-ketel 
Remeha R200 
1998 

   
Niet asbestverdacht 

 
n.v.t. 

 
7 

 
Gebouw 2 e.a. 

 
Kitranden 

   
M6 – 347274 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
8 

 
Gebouw 38 
e.a. 

 
(rode) Coating 

   
M7 – 347275 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
9 

 
Gebouw 7 e.a. 

 
Kit bij ramen 

   
M8 – 347276 
 
Niet asbesthoudend 

 
n.v.t. 

 
10 

 
Terrein 

 
Riolering / buizen 
 
buiten 

 
Hoeveelheid in het 
veld te bepalen door 
verwijderaar. 
Zie tekening RWZI  
Tekening Nr. Z8-009 
 
Diverse diameters  
200 tot 2000mm 
 

 
Geklemd/ ingemetseld en 
ingegraven 
 
Licht verweerd 

 
M9 – 347277 
 
10-15% Chrysotiel 
 
Hechtgebonden 
 

 
Risicoklasse 2 
 
Verwijdering m.b.v. 
openluchtmethode. 
Zoveel mogelijk zonder 
breuk en/of schade. 
 

De hoeveelheden gelden ter indicatie 
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blauw = geen asbest; rood = asbesthoudend 
Risicoklassebepaling met daaraan gekoppelde verwijderingsmethode conform SMA-rt-databestand. 
Zie hiervoor de bijbehorende werkplanelementen. 
 

Foto 
nr. 

Ruimte Materiaal 
 
binnen / 
buiten 

Aantal /  
 
Afmeting 
 

Bevestiging   
 
Hoedanigheid 
(beschadigd/verweerd) 

Monster- en             
analysenr. 
 
Asbest % – soort 
 - gebondenheid 

Risicoklasse  
 
Verwijderings-
methode   
 
Bereikbaarheid 

 
11 

 
Gebouw 24 

 
Meszekeringen 
 
binnen 

 
ca. 6stuks 

 
Los of geklemd in installatie 
 
Niet beschadigd 

 
V1 – Visuele 
waarneming 
 
 Asbestverdacht 
materiaal 

 
Risicoklasse 1 
 
Als geheel afvoeren als 
asbesthoudend 

 
12 

 
Gebouw 29 

 
Losliggend 
asbestverdacht 
verpakt materiaal 
 
binnen 

 
1 asbestzak 

 
Losliggend 
 
Niet beschadigd 

 
V2 – Visuele 
waarneming 
 
 Asbestverdacht 
materiaal 

 
Risicoklasse 1 
 
Als geheel afvoeren als 
asbesthoudend 

 
13 t/m 18 

 
Diverse 
aangezichten 
van enkele 
onderzochte 
gebouwen 
 

     

De hoeveelheden gelden ter indicatie 
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6 Samenvatting,  conclusies en te nemen maatregelen 
 

 

Op het op het voorblad aangegeven adres heeft onderzoek plaatsgevonden  in / aan:  
de RWZI. 
 
Hierin/ -aan zijn de volgende asbesthoudende / -verdachte materialen aangetroffen: 

M3 Plafondbeplating, CV-hok, gebouw 1  chrysotiel   2-5%   hechtgebonden

  

M4 Ventilatiekanaal, CV-hok, gebouw 1  chrysotiel  

crocidoliet   

10-15%  

2-5%   

hechtgebonden

  

M9 Riolering/buizen onder de grond*  chrysotiel   10-15%  hechtgebonden

  

V1 Meszekering, gebouw 24 

 

Asbestverdacht   

V2 Losliggend verpakt materiaal,  

gebouw 29 

Asbestverdacht   

 
Bovenstaande materialen dienen onder de in SMA-rt vermelde risicoclassificaties te 
worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, dat de 
werkzaamheden volgens de geldende wet- en regelgeving SC-530 en gemeentelijke 
verordeningen (zie eisen omgevingsvergunning) uitvoert.  
 
* Voor de ondergrondse leidingen is uitgegaan van de door Royal Haskoning B.V. 
verstrekte tekening Z8-009. 
 
Niet asbesthoudende materialen: 

M1 Leidingisolatie, gebouw 1  geen asbest  <0.1%  

M2 Pakkingen, CV-hok, gebouw 1  geen asbest  <0.1%  

M5 Dakleer, gebouw 1  geen asbest  <0.1%  

M6 Kit tussen betondelen, gebouw 2 e.a.  geen asbest  <0.1%  

M7 Coating, gebouw 38 e.a.  geen asbest  <0.1%  

M8 Kit raam, gebouw 7 e.a.  geen asbest  <0.1%  

 
Naast de hierboven vermelde asbestbron(nen) is er geen redelijk vermoeden van de 
aanwezigheid van verborgen asbestverdacht materiaal. Een type B-onderzoek is dan 
ook volgens de asbestwetgeving bij sloop niet noodzakelijk (zie ook bladzijde 5). 
 
(Een kleurenkopie van) dit rapport dient een integraal onderdeel uit te maken van het 
werkplan van het SC-530-asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van 
het verwijderings- en sloopwerk in complete vorm op de werkplek aanwezig te zijn. 
De sloop van de niet-asbesthoudende materialen mag pas plaatsvinden nadat het 
asbesthoudende materiaal volledig is verwijderd. 
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Onderzochte gebouwen incl. aangebouwen 
 

 Nr Naam gebouw 

1 Dienstgebouw 

2 Roostergebouw 

3 Roostergebouw 

4 Zandvanger 

5 Voorbezinktank 2 

6 Voorbezinktank 1 

7 Trafo 

8 Compressorengebouw 

9 Beluchtingstanks I en II 

10 Beluchtingstanks III en IV 

11 Nabezinktank 4-1 

12 Nabezinktank 4-2 

13 Nabezinktank 3-2 

14 Nabezinktank 3-2 

15 Nabezinktank 2-1 

16 Nabezinktank 2-2 

17 Nabezinktank 1-2 

18 Nabezinktank 1-1 

19 Retour slibgemaal 

20 Gemaal 

21 Naamloos gebouw 

22 Lavafilters 

23 Ventilator gebouw 

24 Ventilator gebouw 

25 BABE-reactor 

26 Gemaal 

27 Buffer  bezinktank 

28 Devilput 

29 Materiaalloods 

30 Machinegebouw / Energiegebouw / Slibbehandelingsgebouw 

31 Voorindikkers 

32 Flotatiehal 

33 Slibbuffertank 

34 Slibginstingtanks 

35 Gashouder 

36 Slibbuffertank 

37 Proefopstelling algen-energie 

38 Garage en ventialtorgebouw 
* Incl. alle kleine aangebouwde onderdelen van deze gebouwen
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

17 

11 

12 

16 

15 

18 

14 

13 

19 

20 

21 

22 
23 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

10 

24 

Luchtfoto 
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Plattegrond  

Leidingen ondergronds 

V2 

Losliggend 

Asbestverdacht materiaal 

Gebouw 29 

V1 

Meszekeringen 

Gebouw 24 

Zie 

plattegronden 

Gebouw 1 

M9 

Riolering /buizen 

Onder gehele terrein 
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M4 

Ventilatiekanaal 

M3 

Plafondbeplating 

M1 

Leidingisolatie 

M2 

Pakkingen 

Cv-ketel 

Remeha R200 ‘98 

Gebouw 1 

Begane grond 
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M4 

Ventilatiekanaal 

doorlopend tot dak 

Gebouw 1 

Verdieping 
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Foto 1: Gang/gebouw 1 

 leidingisolatie M1 –niet  asbesthoudend 
 

 
Foto 2: Garage/gebouw 1 

 leidingisolatie M1 –niet  asbesthoudend 

  

 
Foto 3: Cv-hok gebouw 1 

Pakkingen M2 – niet asbesthoudend 
 

 
Foto 4: : Cv-hok gebouw 1 

Plafondbeplating M3 – asbesthoudend 
Ventilatiekanaal M4 - asbesthoudend 

  
 

Foto 5: Dak gebouw 1 
Ventilatiekanaal M4 - asbesthoudend  

Dakleer – M5 niet-asbesthoudend 

 
Foto 6: CV-hok gebouw 1 

CV-ketel – niet-asbestverdacht 
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Foto 7: Gebouw 2 e.a. 

Kit M6 – niet-asbesthoudend 

 
Foto 8: Gebouw 38 e.a. 

(rode) Coating M7 – niet-asbesthoudend 

  

 
Foto 9: Gebouw 7 e.a. 

Kit raam M8 – niet-asbesthoudend 
 

 
Foto 10: Gehele terrein, tevens ondergronds 

Riolering/buizen M9 – asbesthoudend 
Zie tekening RWZI Nr. Z8-009  

  
 

Foto 11: Gebouw 24 
Meszekeringen V1 - asbestverdacht 

 

 
Foto 12: Gebouw 29 

Verpakt asbestverdacht materiaal V2- asbestverdacht 
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Foto 13: Gebouw 1 

Aangezicht 

 
Foto 14: Gebouw 32 

Aangezicht 

  

 
Foto 15: Gebouw 24 (ondergronds) 

Aangezicht 

 
Foto 16: Gebouw 29 

Aangezicht 

  
 

Foto 17: Gebouw 3 
Aangezicht 

 

 
Foto 18: Gebouwen 30, 34, 35 en 36 

aangezicht 
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Evaluatieformulier voor het asbestverwijderingsbedrijf 
 

1. Asbestinventarisatie type A 

Naam inventarisatiebedrijf Nomacon BV 

SCA-code 01-D010008.01 

Rapportnummer NOM 4374 

Datum interne autorisatie 04-10-2011 

  

2. Asbestinventarisatie type B 

Naam inventarisatiebedrijf n.v.t. (invullen wanneer het vermoeden bestaat van verborgen asbest) 

SCA-code  

Rapportnummer  

Datum interne autorisatie  

  

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 

Naam inventarisatiebedrijf  

SCA-code  

Rapportnummer  

Datum interne autorisatie  

  

Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid Bijzonderheden 

    

    

  

Asbestverwijderingsbedrijf 

Bedrijfsnaam:  

SCA-code:  

Naam invuller: 

 

 

Handtekening: 

  

Verzonden naar: 1. 2. 3. 

Door (naam): 

 

   

Datum:    

Paraaf:    
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VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET EN REGELGEVING 

 

1. Algemeen    

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. In de Woningwet staat onder Par. 4 art. 10: Het is 

verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de gemeentelijke vergunning. Bij een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning moet een asbestinventarisatierapport worden overlegd.  Wie kan een vergunning aanvragen en wordt 

daarmee de houder  van de vergunning?                                                                                              

1. De eigenaar van een bouwwerk;   

2. Namens de eigenaar, bijvoorbeeld een adviesbureau;         

3. De gebruiker van een bouwwerk.      

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestver-

wijdering als de eindbeoordeling.    

De  opdrachtgever is degene die:                                                                                                                                                                                                                                                              

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;                                                                   

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding  voor het voornemen tot slopen / 

verwijderen;                                                     

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-

instelling dat/ die daarvoor  is geaccrediteerd;                                                                                                                                                                                                                                                

4. De opdracht tot asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat 

voor asbestverwijderen;     

5. De Gemeente minimaal één week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en –tijdstippen;                                                                

6. De stortbon en het vrijgavebewijs (van de eindcontrole) van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;                                                                                      

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;                                                             

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt;                                                                                                                                             

9. Als houder van de omgevingsvergunning richting Gemeente verantwoordelijk is voor het  gehele asbestproces.                                                                                                                                                                                                                                      

De opdrachtgever kan  de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch  

blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het 

werk. 

 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Stb 704 d.d. 16-12-05 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 toevoeging aan Arbobesluit)                                                                                       

De verantwoordelijkheid voor de juiste papieren (inventarisatie-rapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 

wettelijke basis in par. 2 art. 3 en 5 en in par. 4 art. 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 

schakelen bedrijven  voor inventarisatie, verwijdering en eindbeoordeling kunnen het  werk alleen verrichten, wanneer zij in 

het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, zoals vermeld in  art. 4.54a, 4.54d en 4.55a  

van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 

3. Asbestinventarisatierapport 

De verplichting voor een inventarisatierapport is ontleend aan het Asbestverwijderingsbesluit 2005:                                                                    

* Art. 3-1-b lid b en art. 3-2-b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken / verwijderen of uit elkaar nemen (de 

opdrachtgever)….. …..beschikt over een asbestinventarisatierapport.                                      

* Art. 5: degene die de handelingen van par. 3 doet (laat) verrichten (de opdrachtgever) verstrekt vóórdat de handeling wordt 

verricht een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (het asbestverwijderingsbedrijf). 

 

4. Hoofdvoorwaarden voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 staan de hoofdvoorwaarden voor  Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering  in art. 

4.54a  respectievelijk art. 4.54d omschreven. 

Art. 4.54a Asbestinventarisatie, de belangrijkste leden:     

1. Voordat een handeling als bedoeld in art. 4.54 wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest volledig geïnventa-

riseerd en worden de resultaten opgenomen in een inventarisatierapport.   

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het 

bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie (SC-540) dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende 

Instelling.                                                    

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, die de asbestverwijdering verricht.                                                   

5. (Een afschrift van) het inventarisatiecertificaat (SC-540) is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 

een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet. 

Art. 4.54d Asbestverwijdering, de belangrijkste leden:   

1. De asbestverwijdering wordt verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan door een bedrijf dat in het bezit is van een 

certificaat voor asbestverwijdering (SC-530), dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.                                                                                     

5. Voordat met de verwijdering wordt aangevangen, is het asbestverwijderingsbedrijf in het bezit van (een afschrift van) een 

inventarisatierapport conform SC-540.    

6. (Een afschrift van) het verwijderingscertificaat (SC-530) is op de arbeidsplaats aanwezig, alsmede (een afschrift van) het 

asbestinven-tarisatierapport (SC-540) en (een afschrift van) de  omgevingsvergunning en worden desgevraagd getoond aan een 

ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet. 



 

 
Project: RWZI, Treurenburg 4  „s-Hertogenbosch 

Rapportnummer: NOM 4374w 

  
  Pagina 25 van 26 

 



 

 
Project: RWZI, Treurenburg 4  „s-Hertogenbosch 

Rapportnummer: NOM 4374w 

  
  Pagina 26 van 26 

 

  
Klantenenquête 
 
Nomacon b.v. streeft naar een optimale kwaliteit van haar dienstverlening. 
Om die kwaliteit zonodig te kunnen verbeteren is Nomacon geïnteresseerd in uw mening over haar 
dienstverlening en de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 
 
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om onderstaande vragen te beantwoorden d.m.v. het 
aankruisen van het volgens u van toepassing zijnde antwoord. 
 
Indien u nog aanvullende op- of aanmerkingen hebt kunt u deze vermelden onder “Opmerkingen” 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
 

 
 Beoordelingscriterium Slecht Matig Redelijk Goed 

 
1 Vooraf besproken aanpak O O O O 
2 Uitgevoerde aanpak O O O O 
3 Optreden uitvoerende(n) O O O O 
4 Bereikbaarheid van Nomacon b.v. O O O O 
5 Oplossen van klachten O O O O 
6 Veilige en gezonde uitvoering O O O O 
7 Nakoming tijdsafspraak O O O O 
8 Volledigheid van het uitgevoerde werk O O O O 
9 Hoe is voldaan aan vooraf gewekte verwachting O O O O 

 
 
 
Opmerkingen/ eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s.v.p. faxen naar: 0346 – 28 59 54 of mailen naar: info@nomacon.nl 

 

mailto:info@nomacon.nl


 

 

Hergebruik / inventarisatie  9V7870.A0/R0027/Nijm 

Definitief rapport  8 februari 2012 
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 HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 

11-P-251-B / 11494                                            Briefrapportage asfaltonderzoek RWZI te ‘s-Hertogenbosch  
13 oktober 2011                                                                                                                                              2 
 
 
Van de asfaltwegen is het volgende zoals weergegeven in onderstaan de tabel bekend: 
 
    Aantal Hoeveelheid Aantal 
Nr. Plaatsnaam Laagdikte Opp. (m2) Boorkernen Ton Analyses 
1 RWZI 0,15 14.162 30 5.311 8 

    Totaal 14.162 30 5.311 8 
 
De daadwerkelijke opbouw en dikte wordt tijdens het veldwerk bepaald. Indien de opbouw en de 
laagdikte afwijkt van de onderzoekshypothese zal het daadwerkelijke veldwerk en analyses 
hierop worden aangepast.  
 
VELDWERK 
Veldwerk asfalt: 
 Er zijn door J. den Hartog op 12 september 2011 30 kernboringen verricht (uitgegaan is van 

een oppervlakte homogeen wegvak waarbij de norm twee boorkernen kleiner dan 500 m2 
voorschrijft en meer dan 500 m2 iedere 500 m2 1 kernboring extra). 

 Er zijn reparatievakken vastgesteld. Hierin zijn 2 extra kernboringen uitgevoerd. 
 
In totaal zijn 32 kernboringen verricht. In bijlage 2 zijn de situatietekeningen opgenomen waarop de 
ligging van de kernboringen is ingetekend.  
 
ANALYSERESULTATEN, CONCLUSIES EN HOEVEELHEDEN 
PAK-screening: 
Op alle kernboringen is een eerste screening uitgevoerd door middel van een PAK-marker met 
een beschrijving van de asfaltlagen. Opgemerkt wordt dat de PAK-screening alleen de aan- en 
afwezigheid van PAK boven de 250 mg/kgds vaststelt. 
 

Nr. Locatie  
Kernboring-

monster 
PAK-marker  Conclusie 

1 
Treurenburg 4 

(RWZI) 
1 t/m 32 <250 mogelijk teerhoudend 

 
Op de kernboringen 1 t/m 32 is door het laboratorium een PAK-marker aangebracht. Bij een 
uitslag boven de 250 mg/kgds met de PAK-marker is zeker dat de betreffende lagen in de 
kernboringen teerhoudend zijn. Uit bovenstaande tabel blijkt dat in geen van de kernboringen een 
grotere concentratie van 250 mg/kgds aanwezig is. 
 
PAK-analyses: 
Indien uit de PAK-screening door middel van een PAK-marker blijkt dat in de asfaltlaag geen teer 
aanwezig (< 250 mg/kgds) is, dient het PAK-gehalte middels de kwantitatieve DLC-methode te 
worden vastgesteld.  
 
Vastgesteld is dat in de kernboringen 1 t/m 32 geen verkleuring in de asfaltboringen is 
waargenomen. Daarom zijn deze kernboringen ter analyse op PAK aan het laboratorium 
aangeboden. 
 
Gelet op bovenstaande zijn de betreffende (top)lagen van de kernboringen gemengd en 
geanalyseerd door middel van de semi-kwantitatieve DLC methode.  
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

TOPOGRAFISCHE OVERZICHTSKAART 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opdrachtgever:  
Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch  

Projectnummer: 11-P-251-B 

Bijlage: 1 

Projectnaam: 
Verkennend asfaltonderzoek Treurenburg 4 (RWZI) te  
’s-Hertogenbosch 

Schaal: 1 : 10.000 

Formaat A4 

Topografische kaart met onderzoekslocatie 

 

Treurenburg 4 (RWZI) te ‘s-Hertogenbosch 
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SITUATIETEKENINGEN MET BOORPUNTEN 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HOPMAN & PETERS HOLDING

Dhr. J. den Hartog

Erichemseweg 64

4117 GL  ERICHEM

Uw projectnaam : Treurenburg 4 (RWZI)

Uw projectnummer : 11-P-251-B

ALcontrol rapportnummer : 11709464, versie nummer: 1

Rotterdam, 21-09-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

11-P-251-B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 41 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

1

2

3

4

5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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007
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010

Asfalt

Asfalt

Asfalt
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6

7

8

9

10

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee
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11

12

13

14

15

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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017

018

019
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Asfalt
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Asfalt
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Asfalt

16

17

18

19

20

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

laagdikte bepaling volgs.
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- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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022

023

024
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Asfalt

Asfalt

Asfalt
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22

23

24

25

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Asfalt

Asfalt
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26

27

28

29

30

Analyse Eenheid Q 026 027 028 029 030

laagdikte bepaling volgs.
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zie bijlage
 

zie bijlage
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De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



HOPMAN & PETERS HOLDING

Treurenburg 4 (RWZI)

11-P-251-B

11709464

12-09-2011

Dhr. J. den Hartog

12-09-2011

21-09-2011

Blad 8 van 41

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

031

032

Asfalt

Asfalt

101

102

Analyse Eenheid Q 031 032    

laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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nee
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A8973744 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

002 A8973743 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

003 A8973742 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

004 A8973740 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

005 A8973741 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

006 A8973739 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

007 A8973738 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

008 A8973737 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

009 K1131665 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

010 K1131687 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

011 K1131688 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

012 K1131670 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

013 K1131686 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

014 A8973736 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

015 A8973735 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

016 K1131689 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

017 A8973733 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

018 A8973730 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

019 A8973732 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

020 K1131634 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

021 K1131635 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

022 A8973731 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

023 K1131636 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

024 K1131632 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

025 A8973734 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

026 A8973745 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

027 A8973746 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

028 A8973747 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

029 K1131669 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

030 A8973748 12-09-2011 12-09-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

031 K1131671 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

032 K1131633 12-09-2011 12-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HOPMAN & PETERS HOLDING

Dhr. J. van Beek

Erichemseweg 64

4117 GL  ERICHEM

Uw projectnaam : Treurenburg 4 (RWZI)

Uw projectnummer : 11-P-251-B

ALcontrol rapportnummer : 11713032, versie nummer: 1

Rotterdam, 30-09-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

11-P-251-B. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

MM Kernen 1 t/m 4 lagen 1 en 2

MM Kernen 5 t/m 8 lagen 1 en 2

MM Kernen 1 t/m 4 lagen 3 en 4

MM Kernen 5 t/m 8 lagen 3 en 4

MM Kernen 10 t/m 13 lagen 1 en 2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  99.2
 

99.0
 

98.9
 

99.0
 

97.3
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC mg/kg Q <50

 
<50

 
<50

 
<50

 
<50

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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006

007

008

009

010

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

MM Kernen 9+14+15 lagen 1, 2, 3 en 4

MM Kernen 16 t/m 19 lagen 1, 2 en 3

MM Kernen 20 t/m 23 lagen 1, 2 en 3

MM Kernen 25 t/m 27 lagen 1, 2, 3 en 4

MM Kernen 24+28 t/m 30 lagen 1, 2 en 3

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  99.4
 

99.1
 

98.6
 

99.3
 

98.3
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC mg/kg Q <50

 
<50

 
<50

 
<50

 
<50

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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011 Asfalt MM Kernen 101+102 lagen 1, 2 en 3

Analyse Eenheid Q 011     

malen asfalt monster -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  98.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC mg/kg Q <50

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1127275 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

002 K1127282 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

003 K1127274 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

004 E0899068 27-09-2011 27-09-2011 ALC291 Theoretische monsternamedatum

005 K1127328 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

006 K1127298 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

007 E0899069 27-09-2011 27-09-2011 ALC291 Theoretische monsternamedatum

008 E0899070 27-09-2011 27-09-2011 ALC291 Theoretische monsternamedatum

009 K1127281 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum

010 E0899071 27-09-2011 27-09-2011 ALC291 Theoretische monsternamedatum

011 K1127280 27-09-2011 27-09-2011 ALC292 Theoretische monsternamedatum
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1 INSPECTIEGEGEVENS  

Opdrachtgever  : Waterschap Aa en Maas 
     Treurenburg 4 
     ‘s-Hertogenbosch 
 
Pand    : Dienstgebouw 
     Treurenburg 4 

    ’s-Hertogenbosch 
 
Adviseur   : Royal Haskoning 
 
Contactpersoon  :  B. ten Bosch 
 
Inspectie   : 31 oktober 2011 
 
Aanwezig   :  E. van Bommel (Royal Haskoning, bouwkundig) 
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2 INSPECTIERESULTATEN  

2.1 Algemeen 

Het dienstgebouw is nabij de toegangspoort op het RWZI terrein gelegen en dateert uit 
de jaren ’60. Het object wordt door Waterschap Aa en Maas gebruikt.  
 
De gebruiksfuncties van het dienstgebouw zijn: 
 kantoorfunctie (entree / conferentiezaal / kantoorruimten / onderzoekruimten / 

computerruimte / personeelsruimte); 
 lichte industriefunctie (werkplaats / magazijn).  
 
Rond de eeuwwisseling heeft groot onderhoud aan het object plaatsgevonden.  
 

2.2 Uitgangspunten 

De aard van de inspectie, dat onderdeel is van dit advies, betekent dat vooral naar de 
algemene staat van onderhoud is gekeken. De inspectie is slechts visueel en 
steekproefsgewijs uitgevoerd. Tenzij anders is aangegeven is er geen meet- of 
onderzoeksapparatuur gebruikt. Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven 
dat alle onderhoudsbehoevende elementen gesignaleerd zijn.  
 
Fundaties, het inwendige van muren en andere onzichtbare constructieonderdelen 
konden door ons, in het kader van deze inspectie, niet worden beoordeeld. Wij nemen 
geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit hiervan. 
 

2.3 Beoordeling algemene staat van onderhoud 

Per element is de algemene staat van onderhoud gekwantificeerd. Aan de hand van een 
inspectie op locatie is per element beoordeeld in welk conditieniveau het element 
verkeert. Een lokaal gebrek betekent niet direct een slechte beoordeling. Er is een 
algemene staat van onderhoud over de totale omvang van het gebrek bepaald.  
 
De algemene staat van onderhoud van element is onder te verdelen in: 
 

 
GOED 

 

 
REDELIJK 

 
SLECHT 
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2.4 Terrein en parkeerplaatsen 

Het RWZI terrein is toegankelijk via een schuifpoort en voorzien van een 
intercominstallatie. Vooraan op het terrein is het dienstgebouw gelegen. Nabij dit object 
zijn parkeerplaatsen gelegen. Daarnaast zijn groenstroken aanwezig. Er is geen 
rijwielstalling aanwezig. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Schuifpoort (toegang RWZI terrein) goed 

Erfafscheiding goed 

Asfalt- / klinkerverharding redelijk 

Terrasmeubel goed 

Gevelverlichting redelijk 

 
2.5 Binnen 

2.5.1 Constructie 

De hoofddraagconstructie van het dienstgebouw is als staalskeletconstructie uitgevoerd. 
De begane grond is op zand gestort, zonder kruipruimte. De verdieping- en dakvloer zijn 
met kwaaitaal vloerelementen uitgevoerd. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Staalskeletconstructie: thermisch verzinkt goed 

Begane grond: insitu beton goed 

Verdiepingvloer: kwaaitaal vloerelementen goed 

Dakvloer: kwaaitaal vloerelementen goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 lokaal is ter plaatse van de daktoegang een gebrek aan de kwaaitaal 

vloerelementen waargenomen. Zie bijlage 1 bladzijde 11 (foto’s 2804.jpg en 
2805.jpg). Het is geen ernstig constructief gebrek, immers de wapening is niet 
gecorrodeerd, bovendien is het een lokaal gebrek. Het is aanbevelingswaardig de 
wapening te schilderen, zodat eventuele toekomstige corrosie wordt vermeden.  

 
2.5.2 Algemeen 

De volgende elementen zijn niet specifiek in een groep van ruimten aanwezig, maar 
algemeen in het dienstgebouw. De staat van onderhoud is over de totale omvang van 
het element beoordeeld. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Binnenkozijnen: staal geschilderd goed 

Binnenkozijnen: hang- en sluitwerk slecht 

Brandslanghaspel: slangen goed 

Vluchtwegaanduiding: armaturen slecht 
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Aandachtspunt(en): 
 regelmatig zijn stickers waargenomen waarmee de vluchtroute is aangegeven. Dit 

is niet toegestaan. De vluchtroute  moet worden aangegeven met voldoende 
verlichtingsarmaturen voorzien van vluchtwegaanduiding op het armatuur volgens 
wet- en regelgeving; 

 het hang- en sluitwerk van de binnenkozijnen is beoordeeld als slecht. De 
deurkrukken hangen regelmatig door. De deurschilden zitten regelmatig los. Het 
hang- en sluitwerk vraagt onderhoud. 

 
2.5.3 Tochtportalen entreepartij / achtertoegang 

Het tochtportaal van de entreepartij is aan de voorgevel van het dienstgebouw gelegen.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: sauswerk (metselwerk) goed 

Plafond: houten delen geschilderd goed 

Schoonloopmat slecht 

 
2.5.4 Kantoorruimten / conferentiezaal / computerzaal 

De kantoorruimten en conferentiezaal zijn op het 1e verdiepingsniveau van het 
dienstgebouw gelegen. De secretariaatruimte op de begane grond is gelijkwaardig 
afgewerkt.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: marmoleum goed 

Wand: sauswerk (metselwerk) redelijk 

Plafond: systeemplafond goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 de kantoor- /conferentieruimten zijn in redelijk / goede staat van onderhoud. 

Volgens zeggen zijn er in de zomerperiode klimaatklachten. Deze ruimten zijn op 
verdiepingsniveau gelegen, met daarboven een platdakconstructie, dit in 
combinatie met het ontbreken van een centrale koel- en ventilatievoorziening. Met 
het oog op een toekomstbestendig van het gebouw, is het het overwegen waard het 
comfort te verbeteren. Dit kan onder meer met na-isolatie op de platdakconstructie 
op het moment dat het dak onderhoud vraagt.  

 
2.5.5 Onderzoeksruimten 

De onderzoeksruimten zijn op het 1e verdiepingsniveau van het dienstgebouw gelegen.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: grotendeels dhg tegels / deels sauswerk goed 

Plafond: sauswerk (stucwerk) redelijk 
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Aandachtspunt(en): 
 op het plafond is een oude vochtplek aanwezig, vermoedelijk van een oude 

daklekkage; 
 in de vloer is een doorvoer van een riolering aanwezig, zonder spoelput om het 

water op de tegelvloer naar het rioleringsstelsel af te voeren.  
 

2.5.6 Verkeersruimten begane grond 

De verkeersruimten op begane grondniveau betreffen de gangen in het kantoorfunctie 
gedeelte. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: sauswerk (metselwerk) goed 

Plafond begane grond: systeemplafond goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 in de gang zijn stickers aanwezig om de vluchtroute weer te geven. Dit is niet 

toegestaan. Er moet een armatuur met vluchtwegaanduiding volgens wet- en 
regelgeving aanwezig zijn. 

 
2.5.7 Verkeersruimten 1e verdieping 

De verkeersruimten op verdiepingsniveau betreffen de gang en trappenhuizen. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: sauswerk (metselwerk) goed 

Plafond begane grond: systeemplafond goed 

Plafond verdieping: houten delen geschilderd goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 in de gang zijn stickers aanwezig om de vluchtroute weer te geven. Dit is niet 

toegestaan. Er moet een armatuur met vluchtwegaanduiding volgens wet- en 
regelgeving aanwezig zijn. 

 
2.5.8 Sanitaire groepen met toiletruimten en kleed- en doucheruimten 

Er zijn meerdere sanitaire groepen in het dienstgebouw aanwezig.  
Op begane grondniveau is aanwezig: 
 sanitaire groep (heren / dames) nabij tochtportaal entreepartij; 
 elk één voorportaal en één toiletruimte (totaal twee stuks); 
 integraal toegankelijk toilet (minder valide personen) nabij personeelsruimte; 
 één toiletruimte zonder voorportaal (totaal één stuk); 
 sanitaire groep (heren) nabij achtertoegang; 
 voorportaal met drie urinoirs en drie toiletruimten (totaal zes stuks); 
 douche- en kleedruimten (heren) nabij achtertoegang; 
 voorruimte kleedruimten, achterruimte doucheruimte (twee douches). 



 
 
 
 
 
 
 

Nulopnamerapport  9V7870.A0/R0024/Nijm 

Versie 1 - 7 - 10 november 2011 

 

Op verdiepingsniveau is aanwezig: 
 sanitaire groep (heren / dames) ter plaatse van gang:  

elk één toiletruimte zonder voorportaal (totaal twee stuks). 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: dhg tegels goed 

Plafond: systeemplafond goed 

Sanitaire toestellen: 

 wandclosetpot 

 wastafel  

 douchegarnituur 

 

 

goed 

 

Sanitaire toestellen: kitwerk redelijk 

 
Aandachtspunt(en): 
 in de integraal toegankelijke toiletruimte is geen rood koord en signalering aanwezig 

ten behoeve van signalering van hulpverlening bij calamiteiten.  
 

2.5.9 Personeelsruimte 

De personeelsruimte is op begane grondniveau van het dienstgebouw gelegen. 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: dhg tegels goed 

Wand: metselwerk (zichtwerk, ongeschilderd) goed 

Plafond: systeemplafond goed 

Keukeninrichting: 

 keukenblok 

 keukenapparatuur 

 

redelijk  

 
Aandachtspunt(en): 
 enkele deuren in het keukenblok hangen door. Het hang- en sluitwerk van de 

keukendeuren vraagt onderhoud; 
 het conditieniveau van de keukenapparatuur is goed. De resterende levensduur 

neemt af. De algemene staat van onderhoud als redelijk beoordeeld. 
 

2.5.10 Werkplaats 

De werkplaats is ter plaatse van de industriefunctie van het dienstgebouw gelegen.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: coating slecht 

Wand: betonblokken (zichtwerk, ongeschilderd) goed 

Plafond: kwaaitaal dakvloerelementen (zichtwerk, 

ongeschilderd) 

goed 

Bedrijfsdeur, één stuks redelijk 
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Aandachtspunt(en): 
 de vloercoating is tijdens de oorspronkelijke nieuwbouw als vloeistofdichte vloer 

aangebracht. Volgens zeggen zijn er geen keuringen volgens WM-vergunning 
noodzakelijk, alleen monitoring van bodem en grondwater via peilbuizen. De 
coating vertoont geen scheuren, wel beschadigingen / krassen in gevorderd 
stadium. Aanbevelingswaardig is de vloer van een nieuwe vloeistofdichte coating te 
voorzien; 

 de bedrijfsdeuren of segmenten daarvan worden normaliter vervangen wanneer er 
aanrijdschade ontstaan. Preventieve vervanging is niet aanbevelingswaardig.  

 
2.5.11 Magazijn 

Het magazijn is ter plaatse van de industriefunctie van het dienstgebouw gelegen.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: coating ter plaatse van begane grond slecht 

Vloer: onafgewerkt ter plaatse van entresol goed 

Wand: betonblokken (zichtwerk, ongeschilderd) goed 

Plafond: kwaaitaal dakvloerelementen (zichtwerk, 

ongeschilderd) 

goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 de vloercoating ter plaatse van begane grondniveau is tijdens de oorspronkelijke 

nieuwbouw als vloeistofdichte vloer aangebracht. Volgens zegge zijn er geen 
keuringen volgens WM-vergunning noodzakelijk, alleen monitoring van bodem en 
grondwater via peilbuizen. De coating vertoont geen scheuren, wel  
beschadigingen / krassen in gevorderd stadium. Aanbevelingswaardig is de vloer 
van een nieuwe vloeistofdichte coating te voorzien; 

 de vloer ter  plaatse van entresolniveau vertoont plaatselijk enkele scheuren. 
Ogenschijnlijk brokkelt de toplaag niet af. Onduidelijk is of de scheurlengte- en 
wijdte toeneemt. Wij hebben geen aanwijzingen, dat er een structureel probleem 
aan ten grondslag ligt. Aanbevelingswaardig is de scheuren te monitoren. 

 in de magazijnruimten zijn in totaal twee werkplekken aanwezig. Zie bijlage 1 
bladzijde 13 (foto 2820.jpg).  

 
2.5.12 Opslagruimte olievaten en -kannen 

De opslagruimte is ter plaatse van de industriefunctie van het dienstgebouw gelegen, 
die is niet binnendoor toegankelijk, alleen via een buitendeur.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: vloercoating (vloeistofdicht) slecht 

Wand: betonblokken (zichtwerk, ongeschilderd) goed 

Plafond: kwaaitaal dakvloerelementen (zichtwerk, 

ongeschilderd) 

goed 
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Aandachtspunt(en): 
 de vloercoating is tijdens de oorspronkelijke nieuwbouw als vloeistofdichte vloer 

aangebracht. Volgens zegge zijn er geen keuringen volgens WM-vergunning 
noodzakelijk, alleen monitoring van bodem en grondwater via peilbuizen. De 
coating vertoont geen scheuren, wel beschadigingen / krassen in gevorderd 
stadium. Aanbevelingswaardig is de vloer van een nieuwe vloeistofdichte coating te 
voorzien.  

 
2.5.13 Garageruimte 

De garageruimte is niet binnendoor toegankelijk, alleen via de buitenzijde.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Vloer: betontegels goed 

Wand: betonblokken / bakstenen (zichtwerk, 

ongeschilderd) 

goed 

Plafond: kwaaitaal dakvloerelementen (zichtwerk, 

ongeschilderd) 

goed 

Bedrijfsdeur, 1 stuks redelijk 

 
Aandachtspunt(en): 
 het luchtkanaal vanuit de luchtbehandelingskast door de wand naar vermoedelijk de 

leidingschacht is ter plaatse van de doorvoer door de wand niet tegen ongedierte 
afgedicht. Zie bijlage 1 bladzijde 15 (foto 2843.jpg). 

 
2.6 Buiten 

2.6.1 Dak  

Het dak is binnendoor via een dakluik toegankelijk.  
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Dakafwerking: APP bitumen dakbedekking op 

dakisolatie 

redelijk  

Dakopeningen: lichtkoepels, twee stuks slecht 

Dakrand: daktrim goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 het dak is voorzien van een APP bitumen dakbedekking. Er is dakisolatie van een 

te zachte persing aanwezig, die minder geschikt is voor het belopen van het dak. Er 
zijn geen staptegels of looppaden op het dak aanwezig. Verder zijn Arbo-technisch 
geen zonemarkeringen (4 meter van de dakrand) en permanente 
veiligheidsvoorzieningen (zoals aanlijnbeveiliging) op het dak aanwezig. Dit is in dit 
geval op termijn aanbevelingswaardig, omdat bepaalde installaties binnen 4 meter 
van de dakrand zijn gelegen. Daarom is het nu noodzakelijk tijdelijke 
veiligheidsvoorzieningen (zoals mobiel hekwerk) tijdens onderhoudsactiviteiten te 
gebruiken en onderhoudspersoneel daarop te instrueren. De gemiddelde kwaliteit 
van de daken wordt beschouwd als redelijk. Aanbevelingswaardig is op 
middellange termijn (vijf á tien jaar) een nieuw dakpakket aan te brengen.  
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Dit dan te voorzien van een dakisolatie van een harde persing en een hogere 
isolatiewaarde en permanente veiligheidsvoorzieningen (zoals aanlijnbeveiliging). 
Aangezien deze werkzaamheden op het dak een investering vragen adviseren wij u 
tijdig een reservering hiervoor aan te leggen; 

 het dak is voorzien van twee lichtkoepels (dubbelwandig). Eén lichtkoepel is 
ogenschijnlijk recent vervangen. De andere lichtkoepel niet, die vertoont een 
scheur. Zie bijlage 1 bladzijde 9 (foto 2787.jpg). Aanbevelingswaardig is om een 
dergelijke vervanging op korte termijn met het dagelijks onderhoud mee te nemen; 

 de pvc hemelwaterafvoeren zijn inpandig in het dienstgebouw gelegen en verkeren 
in goede staat van onderhoud. 

 
2.6.2 Buitengevels 

De gevels van het dienstgebouw zijn ter plaatse van de kantoor- en industriefunctie 
gelijkwaardig.  
 
 

Onderdeel / element Algemene staat van onderhoud 

Dichte wanden: gevelbaksteen + voegwerk goed 

Dichte wanden: gevelbetimmeringen trespa (ter 

plaatse van achtergevel) 

goed 

Wandopeningen: houten buitenkozijnen geschilderd redelijk 

Buitenzonwering: lamellen luxaflex goed 

Boeiboord: prefab beton boeiboord / dakrand 

geschilderd 

goed 

 
Aandachtspunt(en): 
 de buitengevel vertoont ter plaatse van de personeelsruimte links en rechts van het 

buitenkozijn scheurvorming. Zie bijlage 1 bladzijde 14 (foto 2838.jpg). Onduidelijk is 
hoe de buitengevel aan de constructie is verankerd. Aanbevelingswaardig is de 
scheuren te monitoren, (neemt de lengte en of wijdte toe?), of destructief onderzoek 
uit voeren betreffende de verankering. Vervolgens kan eventueel herstel 
plaatsvinden, zodat de buitengevel bouwfysisch vrij kan uitzetten -en krimpen; 

 het buitenschilderwerk van de houten buitenkozijnen is als redelijk beoordeeld. 
Aanbevelingswaardig is in 2012 een bijwerkbeurt tegen houtrot uit te voeren. Het 
betreft dan een gedeeltelijke schilderbeurt, aangezien het schilderwerk aan de 
zuidwest gevels en op de onderdorpels van de buitenkozijnen frequenter 
noodzakelijk is; 

 de postkast aan de linkerzijgevel vertoont corrosie. Zie bijlage 1 blad 16 (foto 
2857.jpg). Aanbevelingswaardig is in 2012 een algehele schilderbeurt (vervangend 
verfsysteem) op de postkast tegen corrosie uit te voeren; 

 de buitenzonwering is vervuild. Een schoonmaakbeurt is aan te raden.  
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3 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Waterschap Aa en Maas heeft een Programma van Eisen aan het projectteam verstrekt.  
 
Het projectteam heeft naar een bouwkundige inspectie van het dienstgebouw gevraagd.  
 
Algemene staat van onderhoud 
Het dienstgebouw dateert uit de jaren ’60. Het object verkeert wat betreft zijn leeftijd in 
algemene zin in een redelijk conditieniveau. De gesignaleerde gebreken en 
onvolkomenheden zijn wat betreft bouwkundig aspect met uitzondering van de gebreken 
aan de vluchtrouteaanduiding / brandveiligheid van een geringe importantie. Binnen  
vijf á tien jaar zijn er bijzondere onderhoudskosten aan installatietechnische onderdelen 
te verwachten.  
 
Kwaliteitsniveau 
Het kwaliteitsniveau van het gebouw is in algemene zin: redelijk. Tijdens het 50-jarig 
bestaan van het pand zijn naast onderhoudsactiviteiten ook vernieuwingen uitgevoerd, 
zoals onder andere vernieuwing van de buitenkozijnen en de sanitaire groepen, kleed- 
en doucheruimten. Het kwaliteitsniveau van deze afwerkingen is marktconform. Het 
tegelwerk in de gangen oogt gedateerd, maar is ideaal voor de bedrijfsactiviteiten op 
een RWZI -terrein.  
 
Energie- en comfort 
De warmte- /koudeweerstand van de buitenschil (vloeren / wanden / daken) is in 
algemene zin: matig. In de jaren ’60 werd geen isolatie in de spouw of op het dak 
toegepast. Er zijn warmte- en koudelekken in de buitenschil aanwezig, waardoor het 
energieverbruik hoger is en comfort lager. Verder is in het gebouw geen centrale 
ventilatie en koelvoorziening aanwezig, alleen decentraal, onder andere ter plaatse van 
de sanitaire groepen, kleed- en doucheruimten. Wil men het comfort verhogen dan is 
het aanbevelingswaardig nader installatietechnisch onderzoek uit te voeren.  
 
Na -isolatie 
Tijdens de vernieuwing van de buitenkozijnen is HR++ buitenbeglazing toegepast, de  
U-waarde bedraagt 1,1 m2K/W. De U-waarde voldoet aan de nieuwbouwnormen. 
 
Het dak is na te isoleren wanneer het dak toe is aan groot onderhoud. De gevels zijn op 
willekeurig moment na te isoleren door PIR-korrels in de spouw te spuiten, alvorens 
voldoende gaten in de spouw te boren, zodat de spouw met isolatie wordt gevuld. Met 
dit pakket van maatregelen kan men aan ongeveer de bestaande isolatienormen 
voldoen.  
 
Om aan nieuwbouwnormen te voldoen zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals een 
nieuwe gevel met PIR-isolatieplaten om de bestaande gevel op te trekken.  
 
Ruimtebehoefte 
De entreepartij is vanuit de openbare weg / rolpoort op het terrein slecht zichtbaar. Met 
het oog op extra ruimtebehoefte, is het het overwegen waard om een nieuw bijgebouw 
te realiseren. Het bijgebouw is bijvoorbeeld met een verbindingsgang tussen het 
bijgebouw en dienstgebouw toegankelijk. In het bijgebouw zijn bijvoorbeeld 
representatieve gebruiksfuncties te realiseren. 
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Vluchtwegaanduiding tpv gang 
verdieping voldoet niet aan wet- en 
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Verdiepingsvloerconstructie boven 
verlaagd plafond (kwaaitaalvloer op 
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Gevelconstructie tpv personeelsruimte
boven plafond / boven buitenkozijn 
gevel niet geisoleerd
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Groepenkast tbv keuken

IMG_2771.jpg

Brandslanghaspel tpv achtertoegang
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Tochtportaal achtertoegang
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Kleed- en doucheruimte
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Voorruimte doucheruimte
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Hang- en sluitwerk vraagt onderhoud,
deurkrukken en/of deurschild hangen
los 
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Douchegarnituur
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Sanitaire groep 
(naast kleed- en doucheruimten)
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Gescheiden toiletruimte in de 
sanitaire ruimte
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Cv-ruimte
ketelinstallatie (gasgestookt)
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boiler warmtapwater (gasgestookt)
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regeling cv-installatie
(weersafhankelijke regeling)
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cv-verdeler
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Elektriciteitsruimte
Hoofdschakelaar
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Groepenkast
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Dakoverzicht 3 (richting daktoegang)

IMG_2786.jpg

Daktrim en bladvanger

IMG_2787.jpg

Lichtkoepel 1 gescheurd en verweekt
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IMG_2788.jpg

Lichtkoepel 1 (voor) slechte staat.
Lichtkoepel 2 (achter) goede staat

IMG_2790.jpg

Rookgasafvoeren cv -installatie

IMG_2791.jpg

Afzuigventilator

IMG_2792.jpg

Splitunit

IMG_2793.jpg

Leidingen splitunit
leidingisolatie ontbreekt voor 90%

IMG_2794.jpg

Kast splitunit
corrosie in gevorderd stadium
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Afzuigunits (totaal 4 stuks)

IMG_2798.jpg

Luchtbehandelingkast
(filter -en naverwarmingsecties)

IMG_2800.jpg

Werkplaats begane grondnivo
(vanuit verdiepingstrap 3)

IMG_2802.jpg

Magazijn (verdiepingnivo)

IMG_2804.jpg

Lokaal beschadiging dakvloer-
constructie (kwaaitaalvloer) tpv
daktoegang

IMG_2805.jpg

Detailfoto (wapening zichtbaar,
geen corrosie)
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IMG_2808.jpg

Verwarmingslichamen aan plafond
tpv werkplaats

IMG_2809.jpg

Detailfoto verwarmingslichamen en
cv- verdeler

IMG_2811.jpg

Houten buitenkozijnen met HR++ glas
tpv werkplaats

IMG_2812.jpg

Hemelwaterafvoeren pvc (inpandig)

IMG_2814.jpg

Tpv verdiepingsvloer magazijn
scheurvorming in toplaag

IMG_2816.jpg

Werkplaats (richting magazijn)
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IMG_2817.jpg

Werkplaats (richting verdiepingstrap 3)

IMG_2818.jpg

Bedrijfsdeur werkplaats

IMG_2819.jpg IMG_2820.jpg

Kantoorruimte werkplaats
aangrenzend aan de werkplaats

IMG_2831.jpg

Opslagruimte materialen
aangrenzend aan de werkplaats

IMG_2832.jpg

Opslagruimte gereedschappen
aangrenzend aan de werkplaats
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IMG_2835.jpg

Achtergevel

IMG_2836.jpg

Achtertoegang

IMG_2858.jpg

Tpv achtergevel kale plekken op 
schilderwerk in beginstadium 
waargenomen

IMG_2838.jpg

Scheurvorming in metselwerk tpv
raamkozijn personeelsruimte
(links en rechts van buitenkozijn)

IMG_2840.jpg

Garageruimte 
(vanuit buitenzijde toegankelijk)

IMG_2841.jpg

Goederenlift (vanuit garage)
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IMG_2842.jpg

Luchtbehandelingkast

IMG_2843.jpg

Luchtkanaal vanuit luchtbehandeling-
kast naar leidingschacht,
niet tegen ongedierte dichtgezet

IMG_2847.jpg

Rechterzijgevel

IMG_2848.jpg

Camera CCTV -installatie

IMG_2849.jpg

Boeiboord betonelement geschilderd

IMG_2851.jpg

Voorgevel
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IMG_2852.jpg

Voorgevel / fragment entreepartij

IMG_2856.jpg

Linkerzijgevel

IMG_2854.jpg

Opslagruimte olievaten
(vanuit buitenzijde toegankelijk)

IMG_2855.jpg

Vloeistofdichte vloer / absorptiekorrels
Volgens zegge lekbak in vigerende WM
-vergunning niet overeengekomen.

IMG_2857.jpg

Postkast aan linkerzijgevel
Postkast vertoont corrosie

IMG_2860.jpg

Toegangspoort terrein
(richting openbare weg: Treurenburg)
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IMG_2863.jpg

Parkeerterrein bezoekers
tpv voorgevel dienstgebouw
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