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50 jaar een onmisbare partner
COLUMNDe (bouw)wereld is er de afgelopen tijd niet overzichtelijker op geworden. Bin-

nen en buiten de bouw gebeurt er van alles en dat bepaalt in grote mate onze 
waan van de dag. Ik noem eens wat onderwerpen waar wij, onze klanten en 
leveranciers mee te maken hebben:

 • de enorme bouw-/woningbehoefte

 • de grondstoffentransitie en energie-
transitie

 • de stikstofproblematiek

 • de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen

 • grote personeelstekorten – vooral 
vaklui

 • de doordenderende digitale tran-
sitie

 • en natuurlijk de recente oorlog 
met grote gevolgen voor de im- en 
export, brandstofprijzen etc.

En dit is niet de volledige lijst, maar 
het zijn wel de belangrijkste onder-
werpen. Op zichzelf zouden ze al 
tot de nodige hoofdbrekens kunnen 
zorgen, allemaal tegelijkertijd is het 
eigenlijk niet te overzien. Wie heeft 

nog het overzicht? Wie voert de regie? 
Ik zou willen zeggen dat we het weten 
en dat we het onder controle hebben, 
maar ondanks mijn optimistische kijk 
op zaken moet ik bekennen dat ik deze 
kennis ook niet heb.

Ik weet wel dat ‘wij’ mensen goed 
zijn in samenwerken als het water ons 
tot de lippen staat, of als we gemeen-
schappelijk voordelen uit een situatie 
kunnen halen. De tijd van samen-
werken is daarom nu gekomen. Dus: 
niet-samenwerken, elkaar tegenwer-
ken of eigen belang voorop stellen 
zijn geen opties meer. Nu komt het 
neer op ketenpartnerschap. Opdracht-
gevers en leveranciers die elkaar 
kunnen vinden en gezamenlijke doelen 
nastreven. Oplossingen bedenken en 
uitvoeren. Elkaar wat gunnen en elkaar 
sterker maken. Op zoek gaan naar 
win-winsituaties.

Dit zijn geen verkooppraatjes, maar 
een manier van werken die we bij SGS 
INTRON het liefst elke dag laten zien, 
al 50 jaar lang. Wij zijn een onmisbare 
partner in een keten van opdrachtge-
vers en leveranciers. Wij doen waar 
we goed in zijn en dat is: testen, 
inspecteren, certificeren en het geven 
van een goed advies op het vlak van 
bouwmaterialen en bouwprocessen.

In dit Bulletin staan we stil bij 50 jaar 
SGS INTRON, met gepaste trots en 
toch ook bescheidenheid. We hebben 
al veel bereikt, maar de uitdagingen 
zijn divers, actueel en heel urgent. 
Laten we deze samen oppakken.

RON LEPPERS
DIRECTEUR SGS INTRON
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ProRail gaat met 
innovatiepartnerschappen 
voor duurzame sprongen  
Meer informatie: Ulbert Hofstra ulbert.hofstra@sgs.com

EVA DIJKEMA

Vandaag zorgen dat de treinen op tijd rijden. Daar is 
een groot deel van het bedrijf ProRail op gericht. De 
afdeling Innovatie staat wat meer los van die opera-
tionele verantwoordelijkheid, en heeft daardoor de 
ruimte bezig te zijn met vernieuwende projecten, ge-
richt op de toekomst. “Wij volgen de ambities die in 
het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken”, legt 
Beleidsadviseur Duurzaamheid Eva Dijkema uit. “Dat 
betekent klimaatneutraal zijn in 2050. In 2030 willen 
we al zoveel mogelijk circulair werken. In 2030 ook 
klimaatneutraal zijn, zoals Rijkswaterstaat ambieert, 
lijkt ons moeilijk haalbaar. Maar alles wat we kunnen 
versnellen, door mee te liften met ‘grote broer’ en 
duurzaamheidspartner Rijkswaterstaat, pakken we 
natuurlijk met beide handen aan.”
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KANSEN VOOR ECHT ANDERE 
MATERIALEN
Hoe kun je echt grote (systeem)
sprongen maken als het gaat om het 
verlagen van de CO₂-footprint of cir-
culariteit? Als eerste door te beginnen 
met de top vijf meest impactvolle 
materialen/systemen binnen ProRail. 
Betonnen spoorliggers (dwarsliggers) 
bijvoorbeeld. Daarnaast door innova-
tietrajecten gericht op het vinden van 
duurzame alternatieven buiten het 
reguliere systeem te houden. Want 
de eisen die ProRail aan de bestaande 
producten stelt, passen vaak niet of 
niet goed voor hele nieuwe, innovatie-
ve producten. “Vandaar dat we kiezen 
voor aparte innovatietrajecten”, zegt 
Eva Dijkema. “Ook dit soort trajecten 
moeten wij aanbesteden. Er zijn ver-
schillende innovatieve aanbestedings-
vormen. Een proeftuin is daar één van, 
maar een innovatiepartnerschap ook. 
Twee jaar geleden hebben wij voor 
dwarsliggers een proeftuin ingericht. 
Daarbij was SGS INTRON ook al 
betrokken, als onze duurzaamheids-
partner. De ervaring met duurzame 
dwarsliggers heeft mij geleerd dat het 
beter is om gezamenlijk aan nieuwe 
ontwikkelingen te werken. Om met 
elkaar te kijken: wat is nou de beste 

oplossing voor dit probleem? Vandaar 
dat we nu kiezen voor innovatiepart-
nerschappen. Ook omdat meedoen 
daaraan al mogelijk is vanaf een heel 
laag TRL-niveau (Technical Readiness 
Level). Als er alleen nog maar een 
goed innovatief idee is, bijvoorbeeld. 
Bij een proeftuin moet een product al 
grotendeels aan onze eisen voldoen.  
Binnen de innovatiepartnerschappen 
kunnen we echt nieuwe, andere 
materialen een kans geven. Dat is wat 
we willen.”

KLEIN BEGINNEN 
Eind vorig jaar gingen twee innovatie-
partnerschappen van start: één voor 
duurzame keerwanden en één voor 
geluidsschermen. De keerwanden die 
ProRail nu onder de perrons gebruikt 
zijn van beton. “We gebruiken veel 
beton rond het spoor”, weet Eva 
Dijkema. “Het ligt voor de hand om 
hiermee aan de slag te gaan: het is 
een materiaal met een hoge CO₂-be-
lasting.” ProRail is klein begonnen: 
door innovatieve betonsoorten toe te 
passen in stoeptegels. “Nu zijn we 
bezig met de volgende stap: toepas-
sing in licht constructieve elementen, 
zoals keerwanden. Dat is spannender 
dan een stoeptegel maar nog niet zo 
spannend als bijvoorbeeld een brug.” 

Daarnaast wil ProRail graag meewer-
ken aan de ontwikkeling van duurzame 
geluidsschermen: “Ook die zitten in 
de top vijf van meest impactvolle ma-
terialen én we gaan er in de komende 
jaren veel van bouwen.”

DUURZAAMHEIDSPARTNER 
SGS INTRON
SGS INTRON helpt ProRail om 
inzicht te krijgen in de duurzaamheid 
van de verschillende innovatieve 
producten, zoals keerwanden en 
geluidsschermen. “Wij bepalen of 
de duurzaamheidsberekeningen die 
de innovatiepartners aanleveren wel 
houtsnijden”, legt sr. consultant Ulbert 
Hofstra van SGS INTRON uit. “ProRail 
laat duurzaamheid bij ieder project 
meewegen, via de Milieu Kosten 
Indicator (MKI, één score die alle 
milieueffecten samenvat, gebaseerd 
op een levenscyclusanalyse of LCA)”. 
Ook de innovatiepartners moeten met 
MKI- en circulariteitsberekeningen 
aantonen dat hun product of materiaal 
milieuwinst oplevert.” Maar dat is voor 
sterk innovatieve producten soms best 
lastig. Ulbert Hofstra: “De producten 
zijn vaak zó anders, dat ook de tools 
die wij normaal gebruiken vaak niet 
goed passen.” 

 

 
We willen onze innovatie-
partners duide lijkheid ge-
ven met betrekking tot wat 
wij precies zoeken. Maar 
ook ruimte laten voor wat 
wij niet verwachten
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TRADITIONELE TOOLS  
VOLDOEN NIET 
Zo houdt de Circulariteitsindex bijvoor-
beeld geen rekening met het gebruik 
van biobased materiaal. Hoe weeg je 
die dan toch mee in de berekeningen? 
“Het is heel fijn hoe SGS INTRON met 
dit soort situaties omgaat”, vindt Eva 
Dijkema. “Natuurlijk willen we duur-
zaamheid zoveel mogelijk kwantitatief, 
meetbaar maken. Maar testen die 
relevant zijn voor beton, zijn dat voor 
andere materialen helemaal niet. We 
willen onze innovatiepartners duide-
lijkheid geven met betrekking tot wat 
wij precies zoeken. Maar ook ruimte 
laten voor wat wij niet verwachten, 
wat niet in de huidige systemen past. 
Daarom vind ik het heel prettig dat 
Ulbert ook echt naar de kwaliteit van 
iedere innovatie kijkt. Wij hebben zijn 
expertise echt nodig. Want vooral bij 
de geluidsschermen krijgen we te 
maken met voor ons totaal nieuwe, 
soms echt verrassende materialen. 
Zoals blokken geperst van bagger uit 
sloten en dus ook biobased materialen 
zoals hout en bamboe. In overleg met 
Ulbert hebben we besloten die in de 
Circulariteitsindex mee te tellen als 
secundair materiaal.”

AANGEPASTE EISEN
Het innovatiepartnerschap Geluids-
schermen is het grootst. Van de on-
geveer twintig aanmeldingen kregen 
uiteindelijk twaalf deelnemers de kans 
om hun idee uit te werken tot een 
business case en onderzoeksvragen. 
“In die eerste fase vragen we niet al 
van iedereen een volledige LCA-be-
rekening”, zegt Eva Dijkema. “Omdat 
we al weten dat er nog enkele partijen 

gaan afvallen. Ulbert denkt met ons 
mee over wat we dan wél kunnen 
vragen, zodat we toch een inschat-
ting kunnen maken van de impact die 
bepaalde innovaties (kunnen) gaan 
hebben. Want we willen natuurlijk wel 
dat de meest potentievolle innovaties 
doorgaan. Uiteindelijk krijgen er acht 
de kans om daadwerkelijk een prototy-
pe van hun product te maken.”  

ENORME VARIATIE IN PRODUC-
TEN EN RIJPHEID
Eva Dijkema is enthousiast over de 
innovatiepartnerschappen. “Er zitten 
bedrijven tussen met veel ervaring 
met het leveren van producten voor 
het spoor, die geen enkele moeite 
hebben met onze eisen. Maar ook be-
drijven die volledig nieuw zijn, die zelfs 
nog nooit geproduceerd hebben. Voor 
ons is het een uitdaging om ervoor te 
zorgen dat ook die partijen snappen 
wat we van ze verwachten en waarom 
we bepaalde eisen stellen. Naast 
duurzaamheid is veiligheid natuurlijk 
heel belangrijk. Voor geluidsschermen 
gelden bovendien akoestische eisen 
en eisen met betrekking tot onder-
houd, ze moeten onderhoudsvrij zijn. 
Maar wat als een geluidsscherm heel 
goed en duurzaam is, maar iets meer 
onderhoud vraagt? De innovatiepart-
nerschappen dagen ons ook uit om 
onze eigen eisen tegen het licht te 
houden en waar nodig aan te passen. 
De systeemspecialist die verantwoor-
delijk is voor het maken van de eisen 
voor geluidsschermen heeft gelukkig 
een heel open houding. Hij wil het 
systeem graag toekomstproef maken, 
zodat ook innovaties aan de gestelde 
eisen kunnen voldoen.” 

“DIT HELPT OM HET ECHT TE 
GAAN DÓEN”
Toch ziet Dijkema het als haar 
grootste uitdaging om de organi-
satie mee te krijgen als het om het 
omarmen van duurzame innovaties 
gaat. “ProRail is een risicomijdende 
organisatie”, legt ze uit. “Punctua-
liteit, beschikbaarheid en veiligheid 
gaan boven alles. De gemiddelde 
projectmanager of aannemer die nu 
voor ProRail werkt, gaat niet aan de 
slag met heel innovatieve producten. 
Want dat brengt risico’s met zich 
mee voor de uitvoering. Wij zullen 
innovatie in aanbestedingen nog 
veel meer moeten gaan belonen.” 
Daarnaast verwacht Dijkema dat de 
innovatiepartnerschappen de mensen 
die nu nog sceptisch of afwachtend 
zijn over drempels heen gaan helpen. 
“Er zitten materialen tussen waarvan 
ik al langer denk: volgens mij kan dit, 
waarom passen we het nog niet toe? 
Het innovatiepartnerschap kan ervoor 
zorgen dat we dat wél gaan doen. De 
innovatiepartners doorlopen verschil-
lende fases met hun producten, die 
wij faciliteren. Van de eerste onder-
zoeksfase, via testen op laboratori-
umschaal, het maken en testen van 
een prototype (op afstand van het 
spoor) tot en met de daadwerkelijke 
bouw langs het spoor. Dan kun je 
laten zien dat het kán, dat er goede, 
duurzame alternatieven zijn voor de 
materialen die we gewend zijn te 
gebruiken. Dat zal ertoe leiden dat ze 
ook echt in onze projecten toegepast 
gaan worden.”
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De innovatiepartners 
moeten met MKI- en 
circulariteitsberekeningen 
aantonen dat hun product 
of materiaal milieuwinst 
oplevert. Maar dat is voor 
sterk innovatieve produc-
ten soms best lastig. 
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Meer informatie: John Speerstra john.speerstra@sgs.com of Frank van Eijnatten frank.vaneijnatten@sgs.com

Het Havenhuis, hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen, is beeldbepalend voor 
de skyline van de stad. Vooral vanwege de interessante architectuur. Boven op 
een fraai gerenoveerde monumentale brandweerkazerne ‘zweeft’ een moderne 
constructie van glas en staal. Wie goed kijkt, herkent er zowel een diamant als een 
boot in. Het is een ontwerp van het beroemde architectenbureau Zaha Hadid  
Architects. De opbouw wordt deels ondersteund door vier kolommen, die twee 
aan twee in de centrale hal – het atrium – beginnen en door het glazen dak tot in de 
opbouw reiken. De ruimte tussen het glazen dak van het atrium en de opbouw is 
moeilijk bereikbaar. Vandaar dat SGS voor onderzoek van de coatings op deze ko-
lommen samenwerkte met SkyeBase: specialist in industriële inspecties met dro-
nes en VCA-Petro en ISO 9001:2015 gecertificeerd.   

Iconisch Havenhuis geïnspecteerd 
met behulp van drones

INZICHT IN STAAT EN LAAGDIK-
TE COATINGS
Contractmanager Erwin Broeckx van 
Van Roey Services gaf opdracht het 
coatingonderzoek uit te voeren. “Sa-
men met mijn collega Katrien Wellens 
was ik die dag ook aanwezig, om 
veiligheidsredenen. Van Roey Services 
is één van de vele poten van Groep Van 
Roey, die bekend staat om innovatieve 
bouwwijzen. Wij bieden totaaloplos-
singen: van ontwikkeling tot en met 
beheer van gebouwen. In de haven van 

Antwerpen is Van Roey Services ver-
antwoordelijk voor het bouwkundig 
onderhoud van meerdere gebouwen, 
waaronder die van het Havenbedrijf. 
Zij vroegen ons vorig jaar onderzoek 
te laten doen naar de coatings op de 
kolommen van het Havenhuis. Er wa-
ren namelijk bulten te zien op de coa-
ting van de kolommen, vermoedelijk 
veroorzaakt door waterinfiltratie. Het 
Havenbedrijf wilde een controle van 
de laagdikte en staat van de coatings 
en inzicht in eventuele risico’s voor 
de veiligheid.”

KATRIEN WELLENS
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ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
“Voor Van Roey Services is het 
belangrijk dat een dergelijk onderzoek 
uitgevoerd wordt door een neutrale 
deskundige partij”, benadrukt Ka-
trien Wellens. “Vandaar dat wij SGS 
gevraagd hebben. SGS INTRON is één 
van de weinige partijen die dit soort 
inspecties goed kunnen uitvoeren. 
Op basis van hun uitvoerige inspectie 
en analyse kan een juiste beslissing 
geadviseerd worden aan de klant, in 
dit geval het Havenbedrijf.”

VOORKEUR VOOR DRONE-INZET
In het eerste gesprek met SGS komt 
de inzet van drones voor deze klus 
direct ter sprake. “Wij hebben geke-
ken naar andere mogelijkheden”, zegt 
Erwin Broeckx. “Met hoogwerkers zou 
het misschien kunnen, maar ook enorm 
moeilijk en duur zijn. Vandaar dat ik 
SGS gevraagd heb of ze de inspectie 
met drones konden doen. Ik had een 
artikel gelezen over hoe SkyeBase met 
drones industriële inspecties uitvoert 
in de haven van Antwerpen. Ze zetten 
zelfs drones in als beveiliging tegen 
illegale lozingen in de Schelde door 
schepen. Met een drone zouden we 
de kolommen van het Havenhuis veilig 
en binnen een kort tijdsbestek kunnen 
inspecteren, leek mij. Dat was inder-
daad het geval.”

VAN IN DE HAL TOT HOOG BO-
VEN HET DAK
SGS reageert direct positief. Het bedrijf 
zet vaker drones in voor inspecties. 
Bovendien is er al een goede samen-
werking met SkyeBase. Vanwege de 
uitgebreide ervaring met coatingin-
specties wordt SGS INTRON gevraagd 
de inspectie uit te voeren. Voorafgaand 
aan de inspectie voert SkyeBase de no-
dige projectvoorbereidingen uit, zodat 
alles op de dag zelf veilig en efficiënt 
kan gebeuren. Zo wordt een deel van 
het luchtruim rond het Havenhuis 
exclusief geclaimd voor deze opdracht. 
Op 25 november 2021 is Bart Daniëls 
de piloot van dienst. Op aanwijzing van 

projectengineer Frank van Eijnatten 
van SGS INTRON stuurt hij verschil-
lende, met geavanceerde camera’s 
uitgeruste drones vlotjes langs alle 
kanten van de kolommen. Buiten, bo-
ven het glazen dak, maar ook binnen 
in de hal. De drone komt vrijwel over-
al dichtbij en verzamelt in 3,5 uur tijd 
een schat aan videobeelden met voor 
SGS INTRON belangrijke informatie.   

VEILIG EN SNEL EEN HELDER 
BEELD
“Normaal gesproken staan wij naast 
de dronepiloot of volgen we de 
inspectie op een groot scherm in de 
bus van SkyeBase, zodat we mee 
kunnen kijken met wat de drone 
‘ziet’”, zegt Frank van Eijnatten. “Dat 
heeft als voordeel dat je direct een 
foto kunt laten maken als je iets op-
vallends tegenkomt. Dat was nu niet 
mogelijk. Op het glazen dak mochten 
geen twee personen naast elkaar 
staan. Wel hebben we van tevoren 
afgesproken van welke schadebeel-
den in ieder geval een foto gemaakt 
zou worden. Verder is de volledige 
inspectie vastgelegd in videobeelden, 
waaruit we naderhand foto’s gehaald 
hebben door het beeld stil te zetten.” 
Dat zijn geen haarscherpe foto’s, 
maar ze geven SGS INTRON genoeg 
informatie om de situatie op de 
verschillende locaties goed te kunnen 
beoordelen. Aanvullend doet Frank 
van Eijnatten vanaf de grond nog een 
visuele inspectie en laagdiktemetin-
gen van de coating, tot ongeveer 2,5 
meter hoogte. 

FIJNE SAMENWERKING, DUI-
DELIJK VERSLAG
“De inspectie en samenwerking 
verliepen heel professioneel”, kijkt 
Erwin Broeckx terug. “Aan het eind 
van de dag heeft de dronepiloot ons 
enkele beelden van de vochtdepots 
in de coating laten zien. Daarna was 
het wachten op de rapportage van 
SGS INTRON. Zij moesten de vele 
uren aan drone-opnames analyse-

ren.” Uiteindelijk is de conclusie dat er 
technisch weinig aan de hand is. De 
schade is eerder esthetisch van aard. 
Vooral buiten is de coating duidelijk niet 
met de grootste zorg aangebracht en 
zijn er bulten te zien. Die zijn waar-
schijnlijk veroorzaakt door vocht dat bij 
het aanbrengen van de coating al in de 
beplating van de kolommen aanwezig 
was. Inmiddels ligt de rapportage bij 
het Havenbedrijf. Bij Van Roey Services 
zijn ze zeer tevreden: “Het is een dui-
delijk verslag met een analyse van de 
situatie buiten en binnen én mogelijke 
oplossingen.”

ERWIN BROECKX

9
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Meer informatie: Michel Boutz michel.boutz@sgs.com 

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een netwerkorganisatie gericht op het 
verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan onder-
gronds ruimtegebruik. De activiteiten worden georganiseerd in zogenoemde plat-
forms, waaronder Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud, Duurzaamheid en 
Kabels en leidingen. Deze platforms sluiten goed aan bij de werkgebieden van SGS 
INTRON en SGS Roos+Bijl, waardoor we eind 2021 participant zijn geworden van 
het COB. Inmiddels heeft het COB al meer dan honderd participanten die samen-
werken aan oplossingen van gerelateerde vraagstukken.

Participant van Centrum 
Ondergronds Bouwen

DE KOMENDE JAREN VEEL TUN-
NELPROJECTEN AAN DE ORDE
Binnen het platform Tunnels en veiligheid 
loopt het Tunnelprogramma, dat als doel 
heeft om tunnelprojecten met minder 
hinder en meer waarde te realiseren. De 
komende tien jaar staan er namelijk maar 
liefst zo’n dertig nieuwbouw en renovatie 
tunnelprojecten op de agenda. 

MICHEL BOUTZ VOORZITTER 
COMMISSIE DEGRADATIE
Binnen de ontwikkellijn Civiel wordt 
onderzocht hoe tunnelrenovaties beter 
uitgevoerd kunnen worden. Een drietal 
commissies zijn hierbinnen actief. Een 

daarvan is de Commissie Degradatie, 
waarvan senior consultant Michel Boutz 
van SGS INTRON sinds eind 2021 de 
voorzitter is. Deze commissie richt zich 
op schades aan materialen en construc-
tiedelen in tunnels. Mogelijke schade-
beelden in een tunnel worden hierbij als 
uitgangspunt gehanteerd. Voor al deze 
schades wordt aangegeven wat de mo-
gelijke oorzaak is en hoe je deze oorzaak 
nader kunt onderzoeken met geschikte 
onderzoeksmethodes. Ook de deskundi-
ge reparatie van schades komt aan bod. 
In de komende tijd richt de commissie 
zich vooral op de inzet van monitorings-
technieken om schade te voorkomen en 
planmatig onderhoud te kunnen verrich-
ten.

MICHEL BOUTZ
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Meer informatie: Jeroen Pos jeroen.pos@sgs.com 

Als respons op vragen uit de markt heeft SGS INTRON een nieuwe beoorde-
lingsrichtlijn geschreven voor, in de volksmond genoemd, verrijdbare of mobiele 
betoncentrales. Dit betreft beoordelingsrichtlijn (BRL) 9348  ‘Nationale beoorde-
lingsrichtlijn voor het NL BSB® Productcertificaat voor de milieuhygiënische kwaliteit 
van cementgebonden mortels uit verplaatsbare volumetrische doseer- en mengin-
stallaties op basis van niet-gekalibreerde weegmiddelen’. De vraag naar certificering 
hiervoor is hoog.

Nieuwe beoordelingsrichtlijn 9348 
voor ‘verrijdbare betoncentrales’

ANDERS DAN KLASSIEKE 
BETONINSTALLATIES 
De vraag waarom dit soort betoncen-
trales niet onder bestaande beton-brl’s 
vallen heeft te maken met het werken 
op volume en niet met volledig geka-
libreerde weegsystemen. Vanuit de 
handhavende instanties wordt steeds 
scherper naar deze installaties geke-
ken. Certificering is daarom de manier 
om kwaliteit binnen gestelde regelge-

ving te kunnen garanderen, aangezien 
verrijdbare installaties niet aan dezelfde 
criteria kunnen voldoen als stationaire 
centrales. Deze installaties werken 
intrinsiek op een andere wijze dan klas-
sieke betoninstallaties. Een reden voor 
de branche voor het op laten stellen van 
een specifieke beoordelingsrichtlijn. 
SGS INTRON Certificatie is momenteel 
druk bezig met de voorbereiding tot 
certificering van de marktpartijen. Meer 
informatie volgt.
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Meer informatie: Michel Boutz michel.boutz@sgs.com 

In 2020 bouwde civiel aannemer Mobilis/TBI voor het eerst in Nederland een 
constructiedeel van gewapend geopolymeerbeton: een tussenwand in een spoor-
onderdoorgang in Heiloo. Deze betonsoort heeft een gunstiger milieuprofiel dan 
traditioneel cementbeton, door het gebruik van geopolymeren als bindmiddel in 
plaats van cement. Destijds kon u in dit bulletin al lezen dat SGS INTRON het ge-
drag en de eigenschappen van dit duurzame beton tien jaar lang ging monitoren 
via hightech sensoren die in de tussenwand zijn ingebouwd. En door periodiek 
visueel en destructief onderzoek uit te voeren aan een gewapende (proef)wand 
van hetzelfde materiaal. Inmiddels zijn we twee jaar verder. De eerste resultaten 
zijn positief: “We zien bijvoorbeeld dat de sterkte van het geopolymeerbeton lang 
blijft toenemen.” 

Positieve eerste resultaten monitoring 
gewapend geopolymeerbeton 

PROEFWAND OM ZICHT TE 
HOUDEN OP MATERIAAL- 
GEDRAG
De proefwand is gemaakt omdat de 
tussenwand in Heiloo niet te inspec-
teren is en destructief onderzoek er 
niet is toegestaan. Aan de kant van de 
onderdoorgang is de wand betegeld, 
aan de andere kant zit er (natte) grond 
tegenaan. Om toch inspecties te 

kunnen uitvoeren en aan de hand van 
monsters veranderingen in eigenschap-
pen van het materiaal door de jaren 
heen te kunnen volgen, is de proefwand 
gemaakt. “Deze is vanuit Heiloo in 
drie stukken naar een buitenterrein in 
Nederweert getransporteerd”, vertelt 
projectleider en senior consultant Michel 
Boutz van SGS INTRON. “Zodat wij er 
vanuit Sittard gemakkelijk heen kunnen 
voor onderzoek en inspecties.”

KERNEN ONDERZOEKEN IN HET 
LABORATORIUM
De wapening in de proefwand is exact 
hetzelfde als die in de tussenwand van 
de onderdoorgang. “Voor gewapende 
constructies is het belangrijk om de 
weerstand tegen chloride-indringing 
te weten”, weet Michel Boutz. “Want 
diep ingedrongen chlorides kunnen 
corrosie van de wapening veroorza-
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ken. Vandaar dat we de proefwand 
in de wintermaanden besproeien 
met een strooizoutoplossing. Op die 
manier simuleren we dooizoutbelas-
ting. Vervolgens voeren we na één, 
drie, vijf en tien jaar een destructief 
onderzoek uit. Dat is in 2021 voor het 
eerst gebeurd. Uit de proefwand ge-
boorde kernen zijn in het SGS INTRON 
Laboratorium uitgebreid onderzocht. 
Naast de weerstand tegen chloride-in-
dringing en carbonatatie hebben we 
ook de druksterkte van het materiaal 
bepaald. Een mogelijk risico van 
geopolymeerbeton is dat de sterkte 
na een bepaalde tijd gaat afnemen. Uit 
ons onderzoek blijkt dat dat voor dit 
materiaal niet het geval is.” 

JAARLIJKS EEN TECHNISCHE 
INSPECTIE
Daarnaast voert SGS INTRON ieder 
jaar een technische inspectie van de 
proefwand uit. Michel Boutz: “Daarbij 
gebruiken we niet-destructieve tech-
nieken – halfcel potentiaalmetingen 
– om zicht te krijgen op de conditie 
en eventuele corrosie van de wape-
ning. Bovendien doen we een visuele 
inspectie van de wand, om de conditie 
van het beton en eventuele schades 
te bepalen.” De proefwand heeft te 
maken met agressievere condities 
dan de tussenwand van geopoly-
meerbeton. Deze wand staat immers 
buiten, in weer en wind, en heeft 
(dooi)zoutbelasting. “We zien dat het 
materiaal gevoelig is voor uitdroging. 
Om die reden moeten we de kernen 
in het laboratorium anders behandelen 

dan kernen van traditioneel beton. 
De andere samenstelling zorgt er ook 
voor dat de weerstand tegen carbona-
tatie anders is. Versnelde proeven die 
we in het laboratorium uitvoeren laten 
wel al zien dat de weerstand tegen 
chloride-indringing hoog is. Aan het 
eind van de periode van tien jaar gaan 
we nog een chlorideprofiel meten om 
dit te kunnen bevestigen.”

OPSTAP NAAR BREDERE TOE-
PASSING
De metingen aan de proefwand zijn 
lastig te vergelijken met de metingen 
door de sensoren in de tussenwand in 
Heiloo. Die geven real time informatie 
af over de vervorming van de wand 
en het risico op wapeningscorrosie. 
“We zien aan de metingen tot nu toe 
dat de tussenwand heel stabiel is, er 
verandert weinig.” Dat heeft natuurlijk 

ook veel te maken met de omstandig-
heden van de tussenwand. Die is, he-
lemaal ingebouwd, goed beschermd 
tegen onder meer uitdroging en de 
indringing van chlorides. Michel Boutz: 
“Het onderzoek aan de proefwand 
geeft ons veel waardevolle informatie 
over hoe het materiaal zich in moei-
lijkere condities gedraagt. Positieve 
resultaten kunnen reden zijn het mate-
riaal in meer projecten toe te passen. 
Er loopt momenteel een studie om 
een vergelijkbaar geopolymeerbeton 
grootschaliger in een (spoor)onder-
doorgang toe te passen. Wij voeren 
op dit moment een validatieonderzoek 
uit om te bepalen of het materiaal 
hiervoor geschikt is. Geopolymeerbe-
ton staat flink in de belangstelling. De 
eerste ervaringen met constructieve 
toepassing zijn goed. Maar we staan 
natuurlijk pas aan het begin van tien 
jaar onderzoek.”
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Beton De Bonte, nu De Bonte Group, produceert op internationaal niveau prefab 
betonproducten van de hoogste kwaliteit voor de spoorweg-, riolerings- en we-
geninfrastructuur. In 2011 pikte Beton De Bonte de zwavelbetontechnologie op 
van Shell en slaagde erin om deze technologie door te ontwikkelen met een revo-
lutionair beton als resultaat. Het zwavelbeton, Thiocrete, onderscheidt zich im-
mers niet alleen door zijn hoge sterkte en chemische resistentie (pH 0 tot 12) van 
traditioneel cementbeton, het is vooral op duurzaamheidsvlak baanbrekend. Het 
robuuste zwavelbeton kan immers eindeloos hersmolten worden en dit zonder 
enig waardeverlies. Het materiaal blijft daarom eeuwig een primaire grondstof. 
We kunnen dus stellen dat het materiaal 100% circulair is, waardoor het materiaal 
meteen een zeer interessante oplossing wordt binnen een circulaire economie. 

SGS INTRON brengt de duurzaamheid 
van het low impact en 100% circulair 
zwavelbeton mee in kaart

ZEER LAGE CO2-EMISSIE
Maar als klap op de vuurpijl onder-
scheidt het materiaal zich ook nog 
eens door een 50 tot 60% lagere 
CO2-uitstoot in vergelijking met traditio-
neel beton op basis van CEM l cement. 
En dit om twee redenen: in de eerste 
plaats wordt het gebruik, en dus ook 
de  productie van Portlandcement, dat 

bekend staat om zijn zeer grote CO2-uit-
stoot, vermeden. Cement wordt integraal 
vervangen  door zwavel, een reststroom 
van de petrochemie. De tweede reden 
van de zeer lage carbon footprint is het 
laag-energetisch productieproces. Het 
productieproces is gebaseerd op het 
fysisch proces van het smelten en stollen 
van dat zwavel bij 135°C; naar industriële 
normen een lage temperatuur. Daardoor is 

de CO2
 -uitstoot extreem laag, in verge-

lijking met andere gangbare materialen 
uit de infrawereld, zoals kunststof of 
grès (keramiek). 

Op basis van het revolutionair zwavelbe-
tonmengsel ontwikkelde Beton De Bon-
te eindproducten binnen twee van zijn 
expertisedomeinen, namelijk spoorweg 
en riolering. Omdat de aanduiding thio 
altijd als voorvoegsel gebruikt wordt in 

Meer informatie: Gert van der Wegen gert.vanderwegen@sgs.com
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combinatie met zwavel, zijn de spoor-
wegdwarsliggers THIOTRACK en de 
rioolbuizen THIOTUBE gedoopt. 

De ontwikkeling van die producten is 
volledig gebaseerd op de principes van 
het ECO-design. Dit uit zich vooral in de 
THIOTUBE-rioleringsbuis, die zodanig 
ontworpen werd dat al de verbindin-
gen en aansluitingen demonteerbaar 
zijn en de materialenkringloop dus niet 
verstoord wordt. Dit is samen met het 
gebruik van hoogwaardige grondstoffen 
een basisvereiste voor een  
circulaire economie. 

DISRUPTIEVE INNOVATIE 
Het spreekt voor zich dat beide produc-
ten voldoen aan al de prestatievereis-
ten en normeringen van hun respec-
tievelijke sectoren. Daarnaast scoren 
deze dwarsliggers en rioolbuizen 
extreem goed op het vlak van twee van 
de basisprincipes van duurzaamheid, 
namelijk klimaat en circulariteit. De 
THIOTUBE- en THIOTRACK-producten 
zijn in deze domeinen zo disruptief, dat 
ze voor opdrachtgevers uit de spoor-
weg- en rioleringssectoren zeer grote 
troeven zijn voor het behalen van hun 
MVI-doelstellingen (Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen). Ze stellen 
de opdrachtgevers in staat om hun 
functionele eisen in te vullen, maar 
tegelijk hun milieu-impact maximaal te 
beperken. 

Al in een heel vroeg stadium van de 
ontwikkeling van het zwavelbeton 
werd SGS INTRON ingeschakeld voor 
het uitvoeren van allerhande materi-
aalonderzoeken, zoals bijvoorbeeld 
uitloging en vorstdooi weerstand, 
inclusief de bijhorende rapportering. 

Zoals dat bij alle disruptieve innovaties 
het geval is, kwamen er vanuit de res-
pectievelijke sectoren heel wat vragen 
over de degelijkheid en duurzaamheid 
van het materiaal, ook nadat De Bonte 
het materiaal doorontwik keld had. De 
antwoorden op die vragen werden 
mede dankzij SGS INTRON in kaart 
gebracht door verschillende  
onderzoeken.

Ondertussen voldoen deze produc-
ten aan al de prestatievereisten en 
normeringen van hun respectievelijke 
sectoren en begeleidt SGS INTRON 
De Bonte Group naar CE-markering 
voor zowel de dwarsliggers alsook de 

buizen in zwavelbeton op basis van 
twee European Assessment Docu-
ments (EAD) volgens de Verordening 
bouwproducten. 

De THIOTUBE-rioolbuizen en 
THIOTRACK-dwarsliggers worden 
momenteel reeds met succes toege-
past in België. Spoorwegbeheerder 
Infrabel is gestart met het plaatsen 
van de emissiearme en circulaire 
dwarsliggers als onderdeel van een 
raamcontract van 200.000 liggers. 
Ook internationaal is er grote concre-
te interesse in het implementeren 
van de THIOTRACK-dwarsliggers 
in spoorprojecten. Ook de eerste 
rioleringsprojecten zijn ondertussen 
succesvol afgerond in samenwerking 
met Acquafin, de Vlaamse beheerder 
van riolen en waterzuiveringsinstalla-
ties. Het circulair zwavelbeton zit dus, 
mede dankzij de samenwerking met 
SGS INTRON, op het goede spoor. 
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Meer informatie: Maarten Swinkels maarten.swinkels@sgs.com

Beton heeft bij het grote publiek niet altijd een positieve uitstraling. Het wordt 
vaak als grijs en vuil gezien. Het lijkt er sterk op dat beton de laatste jaren steeds 
vuiler wordt. Denk aan de vele geluidschermen langs de snelwegen die al vrij kort 
na de bouw zwart of groen worden. Waarom dit het geval is, is niet helemaal 
duidelijk. Er worden vele verschillende redenen genoemd. Dit was een van de 
aanleidingen voor een studiegroep van STUTECH (Studiecommissie Betontech-
nologie) om dieper te duiken in de invloeden op deze grijs- of groenverkleuring. 
Omdat wel duidelijk was dat onder meer schimmels, algen en mossen bijdragen 
aan deze verkleuring werd de studiegroep ‘Studiegroep biologische aangroei op 
beton’ genoemd.

Onderzoek naar vervuiling en 
alggroei op beton

STUDIEGROEP STUTECH
Een andere aanleiding voor het starten 
van deze commissie was de schade 
die door mos is ontstaan aan enkele 
tunnels van de Hogesnelheidslijn 
(HSL). Naar deze schade is veel on-
derzoek gedaan en is er een rapport 
CROW-CUR Eindrapport ‘Verkennend 

onderzoek naar betonaantasting in 
combinatie met mosaangroei’ ver-
schenen. De commerciële en politieke 
belangen in deze commissie waren 
erg groot, waardoor het geen ideale 
omgeving was om nieuwe kennis op 
te doen en met de branche te delen. 
Een studiegroep van STUTECH is hier 

wel geschikt voor. De deelnemers 
dragen het materiaal beton namelijk 
een warm hart toe en nemen deel op 
vrijwillige basis en persoonlijke titel, 
terwijl ze veelal wel bij betrokken 
partijen werken. Maarten Swinkels 
van SGS INTRON was een van de 
deelnemers aan deze commissie.
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TIEN HYPOTHESEN
De studiegroep is begonnen met een 
literatuurstudie waarin de verschil-
lende mogelijke invloedsfactoren op 
het ontstaan van biologische aangroei 
bestudeerd zijn. In het eindrapport van 
de literatuurstudie worden de volgende 
tien hypothesen genoemd:

1. Doordat regen tegenwoordig 
minder zuur is, de hoeveelheid 
neerslag toe is genomen en de 
winters zachter worden, worden 
biofilms makkelijker gevormd;

2. Curing compounds en bekistings- 
olie vormen een voedingsbodem 
en versnellen het ontstaan van een 
biofilm en met name schimmels;

3. Biofilms tasten het beton aan door 
vorming van zuur, door indringing 
en onttrekken mineralen aan de 
cementsteen;

4. De zuurproductie van een biofilm 
is laag, de aantasting verloopt 
daardoor traag en er is vooral spra-
ke van esthetische schade;

5. De biofilm dient als voedingsbo-
dem voor andere organismen zoals 
mossen;

6. In een moskussen ontstaat 
meer zuur dan in een biofilm, het 
moskussen blijft daarnaast langer 
vochtig. De aantasting verloopt 
daardoor aanzienlijk sneller;

7. Een moskussen resulteert in meer 
vorstschade;

8. Bij een moskussen ontstaat scha-
de door vorst, bacteriën, algen en 
schimmels;

9. De aantastingssnelheid is afhan-
kelijk van de kwaliteit van het 
betonoppervlak en daarmee van 
de betonsamenstelling, nabehan-
deling en watercementfactor;

10. De cementsoort heeft invloed op 
de aantasting.

De studiegroep wilde deze hypothe-
sen graag toetsen en heeft daarom 
een proefprogramma opgezet waarin 
110 proefplaten zijn gemaakt ter groot-
te van een stoeptegel met diverse 
cementsoorten (Portlandcement, 
Hoogovencement en Portlandvlieg-
ascement), verschillende waterce-
mentfactoren (0,45, 0,50 en 0,55), 
verschillende nabehandeling (geen, 
folie, Acrylaat en PolyVinylAcetaat als 
curing-compound) en verschillende 
lossingsmiddelen (plantaardige en 

minerale olie). Deze proefplaten zijn 
zowel met de kistzijde als de stortzijde 
naar boven geëxposeerd. Naast de 
verschillende materialen zijn enkele 
platen ook in zure regen (regen met 
de pH van het regenwater uit 1980) 
gelegd en zijn platen met pekel (ter 
simulatie van strooien op de weg) 
besproeid.

UITDAGING VOOR MOSGROEI
SGS INTRON had opdracht gekregen 
de platen te maken, te exposeren en 
te monitoren. De platen zijn in oktober 
2018 geëxposeerd naast het gebouw 
van SGS INTRON in Sittard en zijn tot 
oktober 2021 gemonitord.

We hadden de verwachting dat de 
expositieplek gunstige omstandighe-
den bracht voor het ontstaan van een 
biofilm en mos; op de locatie groeide 
al mos, de zon kan er komen maar het 
ligt een groot deel van de dag in de 
schaduw. Als u een terras met beton-
tegels heeft, weet u dat daar onder 
deze omstandigheden vaak – te snel – 
een groene aanslag ontstaat.  Bij onze 
platen bleek het echter toch 1,5 jaar 
te duren voor er enige groene aanslag 
ontstond. Een donkere verkleuring 
bleek echter al vrij snel te ontstaan.

RESULTATEN
Deze donkergrijze aanslag ontstond 
bij platen die met een curing-com-
pound behandeld waren en werd 
veroorzaakt door schimmels. Op deze 

platen was niet of nauwelijks een 
groene aanslag zichtbaar. Na drie 
jaar bleek dat op platen gemaakt 
met Portlandcement geen groene 
aanslag ontstaan was, terwijl dit op 
platen met Hoogovencement, en in 
minder mate Portlandvliegascement, 
wel gebeurde. De oorzaak hiervan is 
de lage carbonatatie van de platen 
met Portlandcement. De biofilm is 
onderzocht door een mossen- en 
algendeskundige. Hij herkende op de 
donkere oppervlakken twee soorten 
schimmels, terwijl op de groene op-
pervlakken rode en groene algen en 
gele korstmossen aanwezig waren. 
Door het besproeien met pekel bleek 
minder groenverkleuring te ontstaan, 
terwijl de zure regen geen grote 
invloed had. 

Helaas zijn er in drie jaar geen mos-
sen ontstaan en ook het transplante-
ren van mossen bleek niet succesvol 
te zijn. Daarom kon niet beoordeeld 
worden of er door mossen schade 
ontstaat.

Omdat bij een beoordeling na drie 
jaar en drie maanden wel korstmos-
sen en wellicht mossen zichtbaar 
waren, willen we de expositie van 
een deel van de proefplaten nog 
twee of drie jaar voortzetten.

Dit laboratoriumonderzoek werd mo-
gelijk gemaakt door een grote subsi-
die van de stichting SKKB, bijdragen 
van Het Betonhuis, Vliegasunie en 
Ecocem en de vrijwillige inzet van de 
verschillende werkgroepleden.
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Meer informatie: Igor Konovalov igor.konovalov@sgs.com en Ulbert Hofstra ulbert.hofstra@sgs.com

In opdracht van BRBS Recycling heeft SGS INTRON een update uitgevoerd van 
de branchebrede levenscyclusanalyse (LCA) voor recyclinggranulaten. De LCA is 
uitgevoerd conform de Bepalingsmethode Milieuprestatiebouwwerken van Stich-
ting Nationale Milieudatabase (NMD). Deze methode kent naast de oude set 1 
parameters ook de nieuwe zogenaamde set 2 parameters uit de meest recente 
versie van de Europese norm, waardoor een update sowieso noodzakelijk was. 
De LCA heeft een aantal nieuwe aspecten die we hier even willen toelichten. Dit 
betreft met name de systeemgrenzen, de uitloging en de carbonatatie.

Update LCA recyclinggranulaten

SYSTEEMGRENZEN
De EN 15804+A2:2019, waar de 
Bepalingsmethode van de NMD op 
gebaseerd is, geeft aan dat de sys-
teemgrens ligt bij het einde-afvalpunt 
van het vorige proces. Dat betekent 
dat zolang betonpuin nog afval is, alle 
milieubelasting wordt toegekend aan 
het voorgaande proces, het beton. 
Het breekproces zelf komt daarmee 
niet ten laste van het betongranulaat 
dat hieruit voortkomt, maar wordt 
toegekend aan het beton dat erin gaat. 
De einde afvalstatus van recyclinggra-
nulaat is in Nederland in 2015 vastge-
legd in een Ministeriële regeling. Tot 
dat punt wordt er dus geen milieube-

lasting toegekend aan recyclinggra-
nulaat. Vroeger werd economische 
allocatie toegepast. Dat hield in dat 
de knip ongeveer halverwege het 
breekproces werd gelegd, bij de om-
slag van een negatieve waarde naar 
een positieve waarde.

Nu begint de toerekening van de 
milieulasten dus pas na het breekpro-
ces. Dit betekent dat alleen opwerk-
processen die plaatsvinden nadat er 
sprake is van een recyclinggranulaat 
aan dit materiaal worden toegekend. 
Dit zijn bijvoorbeeld het wassen van 
betongranulaat voor de toepassing 
als toeslagmateriaal in beton en het 
interne transport vanaf het depot. 

Voor de halffabricaten betongra-
nulaat voor toepassing in beton en 
asfaltgranulaat voor de toepassing 
in asfalt zijn alleen de productie-
processen na het einde-afvalpunt 
meegenomen en niet de verdere 
processen uit de levenscyclus, 
zoals de gebruiksfase en de einde 
levensduurfase.

Voor menggranulaat en hydraulisch 
menggranulaat, voor toepassing in 
funderingslagen, zijn deze proces-
sen uit de gebruiksfase en de einde 
levensduurfase wel toegerekend. 
Dit zijn geen halffabricaten, maar 
producten. Hiervan moet de hele 
levenscyclus in beeld gebracht 
worden.
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UITLOGING
Tot nu toe werd de uitloging in de 
gebruiksfase van bouwproducten vaak 
verwaarloosd. Dit mag niet meer. In de 
PCR voor asfalt bijvoorbeeld (Product 
Category Rules: een document met 
nadere LCA-regels voor een specifiek 
product) is expliciet opgenomen dat de 
uitloging van asfalt in de gebruiksfase 
moet worden meegenomen. Voor re-
cyclinggranulaat is dat nu ook gebeurd. 
BRBS Recycling heeft onder haar 
leden een update uitgevoerd van haar 
database met uitloogdata. Deze data 
zijn door BRBS recycling ter beschik-
king gesteld aan SGS INTRON om deze 
te verwerken in de LCA. SGS INTRON 
heeft de uitloogdata per productcatego-
rie gemiddeld en ze omgerekend naar 
de immissie in de bodem over 100 jaar 
voor een 30 cm dikke funderingslaag. 
Deze omrekening is afkomstig uit het 
voormalige Bouwstoffenbesluit. Het 
blijkt dat vooral barium bijdraagt aan 
de milieubelasting door de uitloging. 
Omdat de totale milieubelasting door 
recyclinggranulaat in funderingslagen 
heel laag is, is de relatieve bijdrage van 
de uitloging nog wel significant.

CARBONATATIE
In de LCA is ook onderzocht hoe groot 
het effect van potentiële carbonatatie 
is op de CO2-emissie en de MKI van 
menggranulaat voor funderingslagen. 
In de berekening is uitgegaan van 25% 
resterend hydraulisch vermogen in het 
granulaat en aannames in het gemid-
delde klinkergehalte in het gebruikte 
cement aanwezig in recyclinggranu-
laat. Ook dit effect is beperkt, maar 
opnieuw door de lage milieubelasting 
van recyclinggranulaten wel signifi-
cant. Uiteindelijk werd een CO2-opna-
me in de gebruiksfase berekend van 
3,5 kg CO2 per ton menggranulaat. 

Vanwege de grote onzekerheid in 
de aannames van de carbonatatie-
berekening is dit in de LCA buiten 
beschouwing gelaten. Het zou goed 
zijn hier experimenteel onderzoek naar 
te doen.

De LCA is momenteel onderwerp van 
de verplichte third party review en 
de data zullen daarna door de BRBS 
Recycling ter beschikking worden 
gesteld aan de NMD voor opname in 
de nationale milieudatabase. Op deze 
wijze worden de LCA-data van de 
BRBS-leden beschikbaar voor mi- 
lieuberekeningen in GWW-tenders en 
voor producenten van eindproducten, 
zoals beton en asfalt.   
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Meer informatie: Remy Zwerus remy.zwerus@sgs.com

In Nederland worden per jaar 1,6 miljoen matrassen afgedankt. De stichting 
Matras Recycling Nederland (MRN) is door vijf grote matrasproducenten en im-
porteurs opgericht om hoogwaardige recycling van deze grote hoeveelheid ma-
trassen te bewerkstelligen.  De vijf oprichters van MRN zijn Ikea, Beter Bed, Ko-
ninklijke Auping, Swiss Sense en Hilding Anders. Het doel van MRN is om meer 
matrassen te recyclen en zo min mogelijk matrassen te hoeven verbranden. Een 
concreet doel is 75% gerecyclede matrassen in 2028.

Certificatie van matrasrecyclingbedrijven

Matrassen worden gerecycled door  
ze te scheiden in verschillende  
bestanddelen: 

 • PU-foam

 • overig foam (verschillende soorten)

 • metaal (veren uit boxsprings)

 • textiel (de matrasbuitenkant)

 • en diverse andere materialen (paar-
denhaar, schapenwol). 

Deze materialen uit de oude matras 
worden verwerkt tot allerlei nieuwe 
materialen, zoals isolatiemateriaal en 
ondertapijt, maar ook dashboards, 
judomatten en tal van andere  
bruikbare producten. 

AFVALBEHEERBIJDRAGE  
VANAF 1 JANUARI 2022
MRN heeft een voorstel voor een 
producentenverantwoordelijkheid bij 
het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat ingediend en het minis-
terie heeft dit algemeen verbindend 
verklaard. Vanaf 1 januari 2022 zijn nu 
alle matrasproducenten, -importeurs 
en -distributeurs wettelijk verplicht om 
een afvalbeheerbijdrage te betalen 
voor alle matrassen die zij in Ne-
derland op de markt brengen. MRN 

compenseert uit deze bijdrage de 
afvalinzamelaars, zoals gemeenten en 
milieustraten en winkeliers of retailers. 
Dit gebeurt door het vergoeden van 
een jaarlijks oplopend percentage van 
de kosten.

Stichting MRN is ondergebracht 
bij Koninklijke CBM, de branche-
vereniging voor interieurbouw 
en meubelindustrie, die namens 
het bestuur van MRN de rege-
ling uitvoert.
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INVULLING VAN  
‘BRL RECYCLING MATRASSEN’
In de algemeen verbindend verklaring 
is opgenomen dat de recyclingbe-
drijven die de matrassen verwerken, 
gecertificeerd moeten zijn. Koninklijke 
CBM heeft SGS INTRON gevraagd 
om invulling te geven aan deze 
verplichting door een beoordelings-
richtlijn (BRL) op te stellen en door 
het uitvoeren van audits door SGS 
INTRON Certificatie. SGS INTRON 
heeft ‘Beoordelingsrichtlijn recycling 
matrassen’ opgesteld in samenspraak 
met een klankbordgroep met verte-
genwoordiging van alle stakeholders. 
Naast de Stichting MRN waren dit de 
recyclingbedrijven en de inzamelaars. 
De BRL stelt eisen aan:

 • de bedrijfsvoering door de recy-
clingbedrijven en vooral aan de 
transparantie van de cijfers over 
binnenkomende matrassen

 • afgezette hoeveelheden product

 • afval en hoeveelheid materiaal in 
opslag.

De bedrijven moeten elk kwartaal 
een kwartaalrapportage opstellen 
met daarin een massabalans van de 
in- en uitgaande stromen. 

Na een proefaudit in oktober 2021 
zijn matrasrecyclingbedrijven Retour-
matras en Matras Recycling Europe 
in december onderworpen aan een 
toelatingsonderzoek door SGS IN-
TRON Certificatie. Op basis hiervan 
zijn ze per 1 januari jl. gecertificeerd. 

Recent zijn er in overleg met de 
klankbordgroep nog enkele verdui-
delijkingen in de beoordelingsricht-
lijn doorgevoerd, met name over de 
rapportage van de recyclingpercen-
tages door de bedrijven aan MRN. 
Het bestuur van MRN heeft deze 
versie 2.0 van de BRL inmiddels 
vastgesteld. 

OP NAAR EEN MEER  
CIRCULAIRE ECONOMIE
Alle stakeholders werken samen om 
op een transparante wijze tot een 
steeds betere recycling van matrassen 
te komen. Hiermee draagt de matras-
sector bij aan het circulairder worden 
van de Nederlandse economie. Met 
deze invulling van de collectieve pro-
ducentenverantwoordelijkheid stelt de 
sector een voorbeeld, dat door andere 
sectoren gevolgd kan worden. 
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Meer informatie: Jeroen Pos jeroen.pos@sgs.com 

Waterglasinjectie in de bodem wordt onder andere toegepast bij de aanleg van 
kelders onder bestaande woningen. In dit type toepassingen gaat het om een zo-
genaamde hard gel waterglas, dat in de bodem een permanente bouwstof vormt 
met het waterglas als bindmiddel. Bij toepassingen van soft gel waterglas gaat 
het om tijdelijke waterkerende voorzieningen, waarbij het waterglas na enige tijd 
weer verdwijnt. Hierbij gaat het dan ook niet om een bouwstof. 

Update van BRL 9339 voor  
hard gel waterglas 

NL-BSB® PRODUCTCERTIFICAAT 
De bouwstof van hard gel waterglas 
gebonden grond moet aantoonbaar 
voldoen aan de eisen van het Besluit 
bodemkwaliteit. De meest effec-
tieve manier om aan te tonen dat 
een product voldoet aan het Besluit 

bodemkwaliteit is door het verkrijgen 
van een NL-BSB® productcertificaat. 
Een waterglasinjectiebedrijf kan zich 
hiervoor laten certificeren. Dit kan 
volgens de BRL 9339, de nationale 
beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB® 
productcertificaat voor de milieuhy-
giënische kwaliteit van duurzaam 

waterglasgebonden grond voor in 
situ toepassing in bouwkundige 
en civieltechnische werken. Hier-
mee toont het injectiebedrijf aan 
te voldoen aan de regelgeving. De 
BRL 9339 is nu geüpdatet en weer 
volledig van kracht. 
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Meer informatie:Gert van der Wegen gert.vanderwegen@sgs.com 

Groen Beton Vert is een Belgische organisatie die de belangen behartigt van be-
drijven die de ecologische voetafdruk van betonmortel sterk willen verminderen. 
Dit betreft zowel CO2-reductie als verbetering van de circulariteit. De circulariteit 
kan sterk verbeterd worden door het gebruik van hoogwaardige gerecycleerde be-
tongranulaten in betonmortel ter vervanging van de natuurlijke toeslagmaterialen.

Toelichting CROW-CUR Aanbeveling 127 
tijdens jaarvergadering Groen Beton Vert 

PRESENTATIE GERT VAN DER 
WEGEN
Tijdens de algemene jaarvergadering 
van Groen Beton Vert op 8 maart 
heeft Gert van der Wegen van SGS 
INTRON een presentatie gegeven van 
de recent in Nederland opgestelde 
CROW-CUR Aanbeveling 127. Dit be-
treft ‘Beton met betongranulaat als fijn 
en/of grof toeslagmateriaal: Toelaat-
bare vervangingspercentages zonder 
aanpassing van de constructieve 
rekenregels’. Daarbij is ook het onder-
liggende betononderzoek toegelicht.

WAARDERING VOOR PRAGMA-
TISCHE AANPAK ONDERZOEK
De belangstelling voor de resultaten 
van het bij SGS INTRON en TNO 
uitgevoerde onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende nieuwe regelgeving 
voor toepassing van fijn en grof beton-
granulaat als toeslagmateriaal in beton 
was groot. Er was vooral veel waarde-
ring voor de pragmatische insteek en 
de realisatie van deze essentiële regel-
geving op een dergelijk korte termijn. 
De gevolgde werkwijze en insteek is 
volgens de aanwezige toehoorders 
een goed voorbeeld voor de weg die 

in België nog moet worden doorlopen 
om tot een dergelijke regelgeving te 
komen.

Ook na de presentatie was er een 
intensieve uitwisseling van ervaringen 
en visies. De toegevoegde waarde om 
op de hoogte te blijven van weder-
zijdse ontwikkelingen op dit vlak was 
overduidelijk. Dit werd bezegeld met 
een afsluitend diner.
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Meer informatie: Frank Meijers frank.meijers@sgs.com

Het SGS INTRON laboratorium beschikt sinds 2014 over de modernste faciliteiten 
voor het uitvoeren van destructieve en niet-destructieve metaaltesten. Hiermee 
kunnen wij de samenstelling, sterkte en betrouwbaarheid van metalen bepalen. 
De laatste jaren voeren wij ook continu schadeonderzoeken uit aan de meest 
uiteenlopende objecten. Van heel fijn, optische schade aan sieraden bijvoorbeeld, 
tot heel grof. Dat varieert van een gebroken ketting van 8.000 kg van een bagger-
schip tot onderdelen van installaties uit de industrie, zoals assen. Of, zoals eind 
vorig jaar, (delen van) de afgebroken arm van een mobiele kraan.

CSI-achtig onderzoek naar oorzaak 
afbreken kraanarm 

VISUEEL SPEURWERK
Deze zogenaamde ‘monogiek’, het 
onderste deel van de arm, brak tijdens 
werkzaamheden helemaal af. Dit ge-
beurde bij het overslaan van ijzer met 
een grijper. Hierbij zijn er regelmatig 
plotselinge op- en neergaande bewe-
gingen met de kraan. SGS INTRON 
kreeg de opdracht de materiaaleigen-
schappen van het gebruikte staal en 
de precieze oorzaak van het materiaal-

falen te onderzoeken. “Dat begint met 
een CSI-achtig visueel onderzoek”, 
vertelt projectleider Frank Meijers. 
“Wij hadden onze opdrachtgever 
gevraagd om ons het onderste deel 
van de kraanarm toe te sturen voor on-
derzoek: de 1,5 meter onder de breuk 
met de afgebroken cilinder en de 1,5 
meter boven de breuk, ofwel een deel 
van de arm. “We zijn ermee begonnen 
het materiaal heel goed te bekijken. 
Daarbij gaan we te werk zoals op een 

‘crime scene’: ieder detail leg je met 
goede foto’s vast en beschrijf je nauw-
keurig. Zie je scheurtjes? Hoe ziet de 
breuk eruit? Wat valt op? Soms zijn we 
daar wel een paar dagen mee bezig. 
In dit geval waren er twee dingen die 
direct opvielen. Er was veel roest-
vorming zichtbaar aan de kant van de 
breuk. Én er ontbrak een stukje op een 
naar onze mening kritisch punt.”
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MATERIAALTESTEN
Vervolgens heeft SGS INTRON de 
materiaaleigenschappen van het staal 
onderzocht. Daarbij is gekozen om 
naast het bepalen van de chemische 
samenstelling een aantal proeven – 
treksterkte en hardheid – en macro-
scopisch (destructief) onderzoek uit te 
voeren. “Voor de arm zou staalsoort 
S355 gebruikt zijn. Uit onze proeven 
bleek echter dat de vloeigrens en 
treksterkte van het basismetaal van de 
arm niet voldeden aan de specificaties 
voor S355.”

WAAR GING HET MIS?
“Daarna zijn we gaan focussen op het 
breukvlak”, gaat Meijers verder. “Op 
basis van wat je ziet en onderzocht 
hebt, probeer je te achterhalen wat er 
precies gebeurd is. Wat is de oor-
zaak? En waar is de breuk begonnen? 
Dat was in dit geval bij het verroeste 
gedeelte. Daar zaten ook lassen die 
niet aan de eisen voldeden: ze hadden 
dermate hoge hardheden dat ze span-
ningen in het materiaal veroorzaakten. 
Dat, in combinatie met de roestvor-
ming, heeft ervoor gezorgd dat de 

arm op dat punt zó bros was dat het 
stampen en trekken van de kraan voor 
een breuk zorgde.”

GRONDIG EN DUIDELIJK
Daarmee heeft SGS INTRON de 
vragen van de opdrachtgever, een 
importeur van de kranen, naar volle 
tevredenheid beantwoord. Hij heeft nu 
een duidelijke rapportage in handen 
op basis waarvan zijn leverancier de 
nodige verbeteringen kan doorvoeren. 
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Meer informatie: Gert van der Wegen gert.vanderwegen@sgs.com 

CROW-CUR Richtlijn 2: 
Beoordelingssystematiek grondstoffen 
op geschiktheid voor circulair beton

BELEID CIRCULAIR BETON
Nederland heeft de ambitie om in 
2050 een circulaire economie te 
zijn. Voor beton is die ambitie nog 
uitdagender: in het Betonakkoord is 
opgenomen dat reeds in 2030 alle 
betonreststromen hoogwaardig  
worden hergebruikt. Onder hoogwaar-
dig wordt verstaan opnieuw toegepast 
als grondstof in nieuw beton of herge-
bruikt als betonproduct/-element/ 
-constructie. Daarom is het van belang 
dat we nu grondstoffen gebruiken die 
geen belemmering vormen voor de 
circulariteit van dat beton.

REGELGEVING
Er bestaat nog geen regelgeving hoe 
je de circulariteit van beton en de 
invloed van toegepaste grondstof-
fen daarin kunt beoordelen. Daarom 
heeft de CROW-werkgroep ‘2e/3e 
leven hergebruik in beton’ een richtlijn 
opgesteld waarin wordt aangegeven 
hoe met behulp van laboratoriumon-
derzoek grondstoffen beoordeeld 
dienen te worden op hun geschiktheid 
voor circulair beton. Geschiktheid 
voor circulair beton wil zeggen dat de 
recyclingproducten die geproduceerd 
worden aan het eind van de levens-

duur van het beton met deze grondstof-
fen, geschikt zijn om weer nieuw beton 
van te maken. 

De opgestelde richtlijn betreft de 
betongrondstoffen: bindmiddel, vulstof 
en toeslagmateriaal. Daarbij is geen 
onderscheid gemaakt in primaire of 
secundaire materialen. Buiten het kader 
van deze richtlijn vallen: hulpstoffen 
(gaat om lage doseringen en zullen 
daarom niet of slechts beperkt van 
invloed zijn) en vooralsnog ook vezels 
(omdat betongranulaten met vezels 
problematisch kunnen zijn bij een 2e 
leven toepassing).
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MATERIAALTECHNISCHE  
BEOORDELING
De huidige kwaliteit van betongranulaat 
uit grindbeton dat met een traditionele 
recyclingmethode wordt vervaardigd, 
geldt als ondergrens voor de beoor-
deling. Met deze ondergrens heeft de 
betonketen ruime ervaring en de kaders 
zijn vastgelegd in de betonnormen en 
daaraan gerelateerde documenten, 
onder andere NEN 8005, CUR-Aanbeve-
ling 112 en BRL 2506. 

Voor de poederfractie is de huidige 
kwaliteit die bij de innovatieve recy-
clingmethoden vrijkomt als ondergrens 
voor de beoordeling genomen en de 
algemene eisen in BRL 1804 (Vulstof-
fen voor beton en mortel) als toet-
singscriteria. Van de huidige kwaliteit 
poederfracties is nog onbekend of die 
geschikt zijn voor alle betonkwaliteiten 
en toepassingen. Dat moet nog nader 
worden onderzocht.

Het laboratoriumonderzoek is gericht 
op onderzoek naar de primaire eigen-

METHODIEK
Bij recycling van betonpuin wordt 
grof en fijn betongranulaat en bij 
sommige innovatieve technieken 
ook een poederfractie geprodu-
ceerd. Deze nieuwe grondstoffen 
gemaakt van het oude beton 
moeten in nieuw beton toegepast 
kunnen worden. De grondstoffen 
toegepast in het oude beton (1e 
leven) mogen daarbij geen belem-
mering vormen. Met de opgestelde 
richtlijn kan dit met laboratoriumon-
derzoek worden aangetoond.

Dit laboratoriumonderzoek houdt 
in dat er (1e leven) beton wordt 
gemaakt met de te beoordelen 
grondstof. Vervolgens worden hier-
uit monsters gemaakt die getest 
worden op materiaaltechnische en 
milieuhygiënische aspecten. Op 
basis van deze onderzoeksresulta-
ten wordt dan een uitspraak gedaan 
over de geschiktheid van betreffen-
de grondstof voor circulair (2e/3e 
leven) beton.

In het schema in figuur 1 is de pro-
cedure voor de materiaaltechnische 
en milieuhygiënische beoordeling 
van (fijn en grof) betongranulaat en 
poederfractie met de grondstof, 
vervaardigd op laboratoriumschaal, 
weergegeven. 

schappen (tabel 1 en 2) van beton-
granulaat en poederfractie met de 
te beoordelen grondstof in relatie tot 
circulariteit en geldt zodoende niet als 
alomvattend wat betreft de specifieke 
toepassing in het 2e leven beton.

De poederfractie wordt alleen on-
derzocht op potentieel hergebruik als 
vulstof in beton. Andere toepassings-
mogelijkheden voor de poederfractie, 
bijvoorbeeld als grondstof voor klinker, 
vallen buiten de scope van deze richt-
lijn.

Figuur 1.  Generiek: procedure laboratoriumonderzoek, materiaaltechnische en milieu- 
hygiënische eigenschappen van betongranulaat en poederfractie met de grondstof 
(onafhankelijk van de recyclingmethode).
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Tabel 1: Te toetsen eigenschappen, bepalingsmethoden en toetsingscriteria voor het laboratoriumonderzoek naar de materiaaltech-
nische aspecten voor het betongranulaat met het te beoordelen toeslagmateriaal als grondstof.

Tabel 2: Generieke eigenschappen, bepalingsmethoden en toetsingscriteria voor poederfractie met de grondstof

EIGENSCHAP EENHEID BEPALINGSMETHODE TOETSINGSCRITERIUM

Grove fractie Fijne fractie

Waterabsorptie %V/V1) NEN-EN 1097-6 ≤162) ≤183)

Dichtheid (ρrd) kg/m3 NEN-EN 1097-6 ≥2.2004) ≥2.200

Weerstand tegen verbrijzeling - NEN-EN 1097-2 ≤40 Geen eis

Chloride (zuuroplosbaar) %m/m NEN-EN 1744-5 ≤0,1 ≤0,1

Alkaligehalte (Na2O-eq) %m/m CUR- Aanbeveling 89 ≤0,4 ≤0,4

EIGENSCHAP EENHEID BEPALINGSMETHODE TOETSINGSCRITERIUM

Alkaligehalte (Na2O-equivalent) %m/m NEN-EN 196-2 ≤ 5,0

Methyleenblauwadsorptie %m/m NEN-EN 933-9 ≤ 1,2

Gehalte aan chloriden %m/m NEN-EN 196-2 ≤ 0,2

Gehalte aan sulfaten (SO3)
1) %m/m NEN-EN 196-2 ≤ 4,0

Gehalte aan oplosbaar fosfaat %m/m
Bijlage C van 

NEN-EN 450-1 
≤0,01

Invloed op sterkteontwikkeling2) % NEN-EN 196-1 ≥ 65

Invloed op bindtijd* min NEN-EN 196-3 < 120

Vormhoudendheid mm NEN-EN 196-3 < 10

1. in volume-% ter correctie in geval van hogere korreldichtheden oorspronkelijk toeslagmateriaal 

2. komt overeen met 7%m/m bij korreldichtheid van 2.300 kg/m3

3. komt overeen met 8%m/m bij korreldichtheid van 2.300 kg/m3 

4. uit inventarisatie blijkt dat betongranulaat hier nagenoeg altijd aan voldoet, de klasse 2.000 kg/m3 is voor menggranulaat   

1. Gehalte sulfaten is altijd SO3 in chemische analyses zoals de analyse van NEN-EN 196-2.

2. Eis te hanteren bij een mengsel van 25% (m/m) vulstof en 75% (m/m) CEM I 42,5 in vergelijking met proefstukken vervaardigd 
met 100% van dezelfde CEM I 42,5.
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Tabel 3: Generieke eigenschappen, bepalingsmethoden en toetsingscriteria voor het uitloogonderzoek voor het gebroken 
beton met de grondstof

MILIEUHYGIËNISCHE  
BEOORDELING
Een grondstof voor beton hoeft 
volgens het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) niet te voldoen aan de eisen, 
het beton dat de grondstof bevat 
daartegen, wel. Een grondstof die 
niet aan het Bbk voldoet, zou beton 
kunnen produceren dat wel aan het 
Bbk voldoet en andersom. Daarom 
is het beter om het eindproduct te 
beoordelen. Aantonen van voldoen 
aan het Bbk vindt meestal plaats 
door certificatie onder een NL-
BSB® productcertificaat volgens 
BRL 9338 (Betonmortel en andere 
cementgebonden mortels), BRL 
9348 (Cementgebonden mortels uit 
verplaatsbare volumetrische doseer- 
en menginstallaties) of BRL 5070 
(Vooraf vervaardigde betonproduc-
ten).

Aangezien momenteel nog meer dan 
90% van het betongranulaat wordt 
toegepast als ongebonden granulaat, 
als funderingsmateriaal, geldt de eis 
‘vrij toepasbaar’ uit het Bbk voor het 
betongranulaat (zie tabel 3). De eis 
‘vrij toepasbaar’ uit het Bbk geldt 
voor deze richtlijn op grof en fijn be-
tongranulaat met de te beoordelen 
grondstof.

EIGENSCHAP EENHEID BEPALINGSMETHODE TOETSINGSCRITERIUM

Uitloging mg/kg ds NEN 7383 Maximale emissiewaarde NV-bouwstof

Samenstelling mg/kg ds AP04-SB Maximale gehalte bouwstof

In aanvulling op de eisen uit het Bbk 
worden ook eisen gesteld aan de 
aanwezigheid van zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) en aan de radioactivi-
teit. Dit zijn ook eigenschappen die 
de circulariteit van het beton kunnen 
verhinderen. Ze horen eigenlijk al in de 
beoordeling voor het 1e leven van een 
nieuwe grondstof.

Het aspect ZZS is nog volop in ont-
wikkeling in wet- en regelgeving. Voor 
deze richtlijn geldt het uitgangspunt, 
dat de grondstof zelf en het beton met 
de grondstof geen ZZS mag bevatten, 
te weten: 

 • boven de grenswaarde van 0,1% 
of 0,01% m/m (Reach regelgeving, 
kandidatenlijst en restrictielijst)

 • boven de specifiek voor deze 
grondstof geldende grenswaar-
de uit de regelgeving, zoals voor 
bijvoorbeeld POP’s (Persistent 
Organic Pollutant)

Er kan echter nooit meer ZZS in het 
beton komen dan er in de grondstof 
zelf zit. Hierdoor kan het ZZS-onder-
zoek beperkt blijven tot laboratorium- 
onderzoek aan de grondstof zelf.

Radioactieve stoffen zijn een spe-
cifieke categorie ZZS-stoffen. Door 
toepassing van de grondstof in beton 
mag het beton met de maximale 
vervangingswaarde van de grondstof 

geen hogere activiteitsconcentratie 
vertonen dan 1,0 Bq/g. 

Op basis van het besluit basisveilig-
heidsnormen stralingsbescherming is 
een referentieniveau vastgesteld voor 
gammastraling binnenshuis (bovenop 
de externe blootstelling buitenshuis) 
van 1 mSv/jr. Dat resulteert in een ac-
tiviteitsconcentratie van het beton dat 
de grondstof bevat (door de activiteits-
concentratie van alle bestanddelen per 
m3 beton bij elkaar op te tellen) die 
niet groter mag zijn dan 1,0 Bq/g. 

Deze eis op ZZS dient onderdeel te 
zijn van de beoordeling voor gebruik 
van de grondstof in het 1e leven 
beton.

TOT SLOT
De opgestelde beoordelingssyste-
matiek is gepubliceerd als CROW-
CUR Richtlijn. De bedoeling is om 
er praktijkervaring mee op te doen, 
bijvoorbeeld in projecten. Ook bij 
het opstellen van een CROW-CUR 
Aanbeveling voor nieuwe grondstof-
fen zal deze richtlijn worden gebruikt 
om de circulariteit van het daarmee 
vervaardigde beton eveneens te 
kunnen beoordelen. Na evaluatie en 
verwerking van die ervaringen kan de 
status eventueel worden verhoogd 
naar CROW-CUR Aanbeveling.

JUNI 2022  |   NUMMER 35

29



Twee jaar geleden heeft de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) het 
‘Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden’ gepubliceerd. Dit document heeft geleid 
tot een grotere aandacht voor het milieu bij de aanleg, renovatie en beheer van sportvel-
den. We zien dat er op veel velden voorzieningen zijn aangebracht om de verspreiding 
van vezels en instrooimateriaal te verhinderen. We zien ook dat bij veel SBR velden – 
velden met gemalen autobanden (SBR) als instrooimateriaal – de ondergrond getoetst 
wordt op resterende zinkadsorptiecapaciteit. Wanneer de resterende zinkadsorptiecapa-
citeit voldoende is, kan men hierop SBR instrooirubber blijven gebruiken.

Meer informatie: Ulbert Hofstra ulbert.hofstra@sgs.com 

Handreiking ‘Zorgplicht milieu 
kunstgrasvelden’ vernieuwd

HOOFDSTUK OVER PAK’S EN 
OVERIGE AANDACHTSTOFFEN
In opdracht van de BSNC heeft de 
werkgroep Zorgplicht, met SGS 
INTRON als rapporteur, een update 
van dit document uitgebracht. 
Naast een actualisatie is ook een 
hoofdstuk toegevoegd over de 
PAK’s en overige aandachtstoffen in 
SBR instrooirubber. Dit was reeds 
onderdeel van het oorspronkelijke 
zorgplichtdocument van VACO/
RecyBEM uit 2009 met een update 

uit 2017. Door deze informatie nu in de 
Handreiking Zorgplicht op te nemen, 
hoeft niet meer naar dit oude docu-
ment verwezen te worden. 

VOOR VELDBEHEERDERS EN 
ANDERE BETROKKENEN
In het document wordt benadrukt dat 
de maatregelen ter verspreiding van 
instrooirubber en vezels ook gelden 
voor natuurlijke infillmaterialen. Deze 
horen ook niet in het milieu thuis. 
Om het adviserende karakter van het 

document te benadrukken heet het 
nu de Handreiking Zorgplicht milieu 
voor kunstgrasvelden. Het geeft een 
handreiking aan veldbeheerders en 
andere betrokkenen hoe de zorgplicht 
uit de Wet milieubeheer ingevuld kan 
worden voor kunstgrasvelden. De 
Handreiking Zorgplicht is in november 
gepresenteerd op de Nationale Sport 
Vakbeurs. NOC*NSF en het Ministe-
rie van VWS namen de Handreiking 
Zorgplicht in ontvangst.
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Het geeft een handrei-
king aan veldbeheerders 
en andere betrokkenen 
hoe de zorgplicht uit de 
Wet milieubeheer inge-
vuld kan worden voor 
kunstgrasvelden. 
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SGS INTRON Introduceert

EMKE SMITS
Emke Smits is op 11 oktober 2021 in dienst getreden als Junior Laboratoriumin-
genieur. Kort hiervoor is zij afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool op het gebied van 
materialen. In haar tijd op Zuyd heeft ze zich veel beziggehouden met polyme-
ren. Tijdens haar stage heeft ze gewerkt aan het recyclen van thermoplastische 
composieten in de automobielindustrie. Hierna heeft ze zich bezig gehouden met 
het 3D-printen van composieten ter vervanging van kapotte metalen onderde-
len. Tijdens haar afstudeerstage heeft ze gewerkt aan het ontwikkelen van een 
biobased lijm voor onder andere gebruik in verpakkingsmaterialen. Voordat ze bij 
SGS INTRON aan de slag ging, heeft ze in de zomer op een 3D-printlaboratorium 
gewerkt. “Werken met metalen is nieuw voor me, maar ik kijk ernaar uit om er 
binnen SGS INTRON veel over te leren.”

LUCAS KNOOREN
Lucas Knooren is op 1 maart 2022 in dienst getreden als Junior Projectingenieur. 
In 2021 is hij afgestudeerd voor het masterprogramma Biobased Materials 
aan de Maastricht University. Hij heeft in zijn laatste project het prototype 
voor een biobased piëzo-elektrisch vloeibaar kristallijn (LCP) ontworpen en 
gesynthetiseerd. Deze is in het productieproces geheel CO2-neutraal en kan 
gedurende zijn gebruikname elektrische energie opwekken uit kinetische energie. 
Zodoende heeft Lucas een achtergrond in de polymeerwetenschappen met de 
nadruk op circulariteit. Binnen SGS INTRON zal hij ook met andere materialen te 
maken krijgen en dit geeft hem energie. Ook het dienstverlenend aspect van SGS 
INTRON en de breed uiteenlopende selectie van probleemstellingen die aan de 
orde komen, zijn een uitdaging waar hij met vol enthousiasme aan zal beginnen.

MARCO DE KOK 
Na vier jaar afwezigheid is Marco de Kok sinds 1 januari 2022 weer terug in 
dienst bij SGS INTRON Certificatie. Marco is dus voor velen geen onbekende. Hij 
gaat de rol vervullen van Senior Accountmanager en zal voor de productgroep iso-
latiematerialen ook de rol van productmanager op zich nemen. Daarnaast is hij 
plaatsvervangend productmanager voor de productgroepen dakbedekking, fo-
lies en gevelbekleding. Door zijn jaren lange ervaring in de branche en de eerdere 
periode van zes jaar dat hij bij SGS INTRON Certificatie heeft gewerkt, zijn deze 
functies uitermate geschikt voor Marco. Wij zijn in ieder geval blij dat hij weer te-
rug is en hijzelf ook. 

WESLEY JANSSEN
Wesley Janssen is op 1 april 2022 in dienst getreden als Sales Support Officer. 
Bouwkundige kennis heeft hij opgedaan in het aannemersbedrijf van zijn vader. 
Hier hield hij zich bezig met alle voorkomende aan- en verbouwwerkzaamheden. 
Door een blessure kon hij zijn werkzaamheden geruime tijd niet meer uitvoeren 
en tijdens deze periode is hij gestart met de opleiding beveiliging. Hierna heeft hij 
de overstap gemaakt naar de Nationale Politie, waar hij met veel plezier werkte. 
Om medische redenen kon hij deze opleiding niet afmaken, waarna hij bij SGS 
INTRON is gestart. “Hier kan ik mijn bouwkundige kennis en de opgedane 
vaardigheden vanuit de politie perfect combineren. Al deze ervaring heeft mij 
gebracht tot waar ik nu ben. Ik leef dan ook met de regel die mijn vader mij altijd 
heeft voorgehouden: De aanhouder wint.”
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SGS INTRONNER Uitgelicht

In september dit jaar werkt Mario Delam-
boy 30 jaar bij SGS INTRON, het bedrijf 
waar hij in 1990 als stagiair van het Ho-
ger Laboratorium Onderwijs begon als 
analytisch chemicus. Nu is hij Operatio-
neel Manager van het SGS INTRON La-
boratorium. Op het eerste gezicht een vrij 
recht carrièrepad. In werkelijkheid nam 
Mario de veel uitdagendere, bochtige 
route. “Ik wilde breed snappen hoe het 
bedrijf functioneert en met alle facetten 
in aanraking komen.”

Operationeel Manager Mario Delamboy 
van het SGS INTRON Laboratorium: 
“Iets opbouwen, samen met anderen, 
dát vind ik leuk”

VERTEL EENS WAT MEER OVER 
JOUW VEELZIJDIGE LOOPBAAN 
BINNEN (SGS) INTRON. 
“Na vijf jaar in het laboratorium, 
waarbij ik vooral afwijkende monsters 
onderzocht, werd ik in 1997 kwaliteits-
manager van het laboratorium. Een 
uitdaging, want er moest veel gebeu-
ren om onze accreditatie te kunnen 
behouden. Als één van de eerste 
geaccrediteerde laboratoria in Neder-
land kregen we te maken met de wet 
op de remmende voorsprong. Wat 
jaren geleden was opgebouwd, vol-
deed niet meer. Dat was mijn eerste 
ervaring met een verbetertraject. Het 

was spannend, maar ook ontzettend 
boeiend en leuk. Toen de kwaliteit op 
orde was, heb ik de verantwoorde-
lijkheid ervoor overgedragen. Ik werd 
projectmanager. Rollpave - asfalt van 
de rol - is met afstand mijn favoriete 
project uit die tijd. De vele kleinere 
projecten spraken mij minder aan. 
“Dat kan ik beter”, riep ik daarom toen 
ik zag dat er op ICT-gebied van alles 
verkeerd ging. Ik mocht het bewijzen! 
En dus maakte ik van mijn hobby mijn 
beroep. Ineens was ik verantwoorde-
lijk voor alle IT-oplossingen binnen het 
bedrijf. Ik heb geholpen het netwerk 
te stabiliseren en uit te bouwen. 

Onder meer door het interne project-
managementsysteem te ontwikkelen 
waar we nog altijd mee werken. Rond 
2010 besefte ik dat ik altijd alleen 
maar technisch en analytisch bezig 
was geweest. Ik wilde meer met 
mensen gaan werken en me ook op 
dat gebied bekwamen. Zo kwam het 
dat ik Sales Engineer werd en later 
Business Development Manager. 
Vanaf januari 2021 ben ik Operationeel 
Manager van het laboratorium en werk 
ik eigenlijk vooral met mensen. Moei-
lijk soms, want mensen laten zich niet 
zo gemakkelijk programmeren als een 
computer. Maar het geeft me ook heel 
veel energie.”

Meer informatie: Mario Delamboy mario.delamboy@sgs.com
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WAAR WORD JE VOORAL BLIJ  
VAN ALS MANAGER? 
“Van de interactie met mensen. Me-
dewerkers weten mij elke dag weer 
in positieve zin te verrassen. Als ik 
merk bijvoorbeeld, dat ze al over iets 
nagedacht hebben of bezig zijn met 
het verzinnen van een oplossing. Dat 
gebeurt continu, ik hoef weinig bij te 
sturen.”

WAT ZIE JE DAN ALS  
JOUW ROL? 
“Ik probeer mensen het gereed-
schap te geven dat ze nodig hebben 
om zelf de juiste keuzes te kunnen 
maken en oplossingen te vinden. 
Ook omdat ik denk dat het de mees-
te werkvreugde oplevert als mensen 
zelfsturend bezig kunnen zijn. Aan 
de ene kant probeer ik het goede 
voorbeeld te geven, aan de andere 
kant vind ik het belangrijk om achter 
de mensen te staan. Ze support te 
geven waar nodig en, binnen de 
kaders, de vrijheid om zichzelf te 
ontwikkelen.”

IS DIE VRIJHEID OM JEZELF TE 
ONTWIKKELEN OOK VOOR JOU 
BELANGRIJK? 
“Ja, dat is zeker een belangrijke 
reden waarom ik mij thuis voel bij 
SGS INTRON. Ik heb hier steeds de 
vrijheid gekregen om nieuwe stap-
pen te zetten, mezelf te verbeteren 
en het werk te doen dat ik leuk vind. 
Een andere reden om hier al die jaren 
te blijven werken, zijn mijn collega’s.”

JE HEBT JE OOK INGEZET VOOR 
DE BELANGEN VAN DIE  
COLLEGA’S, BINNEN DE OR.
“Dat is zeker ook een periode waar ik 
met plezier en trots op terugkijk. Als 
voorzitter van de OR mocht ik de acqui-
sitie van INTRON door SGS meemaken 
en me inzetten voor de sociale zekerhe-
den van onze medewerkers. Dat waren 
stevige onderhandelingen waarin we 
als OR scherpe voorwaarden hebben 
gesteld. Ik kan me herinneren op 
kerstavond de laatste gesprekken te 
voeren met de HR Manager van SGS 
Nederland. Nét voor de overname, op 1 
januari, kwamen we tot een akkoord.”

ALTIJD GAAN VOOR HET BEST 
MOGELIJKE RESULTAAT, DOE JE 
DAT ALLEEN IN JE WERK? 
“Nee, ik wil in alles het maximale 
uit mezelf halen, mezelf verbeteren. 
Uitzoeken: wat kan ik? Dat doe ik 
ook in de sport. Al ruim vijftien jaar 
combineer ik mijn werk met een heel 
actief sportleven. Vier tot zes keer in 
de week loop ik hard, fiets of zwem ik. 
Soms twee keer per dag. Het begon 
met hardlopen om mijn hoofd leeg te 
maken. Maar ik wilde méér, dus kwam 
fietsen erbij: minder belastend voor je 
ledematen. Toen de IRONMAN naar 
Maastricht kwam, besloot ik ook goed 
te leren zwemmen. Iets meer dan een 
jaar later deed ik mee in Maastricht: 
de volledige triatlon. Sindsdien ben ik 
blijven trainen. En ook training gaan ge-
ven. Ik ben nu bezig met mijn tweede 
opleiding tot triatlontrainer. Dat maakte 
mij steeds meer tot een expert als het 
om het combineren van werk en inten-
sief sporten gaat. Vanuit het idee dat ik 
anderen daarmee kan helpen, ben ik in 
november 2020 gestart met Delamboy 
Performance Coaching. Daarmee heb 
ik ook de droom van een eigen bedrijf 
waargemaakt. Hoe me dat allemaal 
lukt? Het is strak plannen. Maar vooral 
omdat ik er plezier in heb.”

WAT WAREN BELANGRIJKE 
ONTWIKKELINGEN VOOR HET 
LABORATORIUM EN WAAR WIL 
JE IN DE TOEKOMST MEE AAN 
DE SLAG?
“In 2000 heb ik meegedacht over de 
procesinrichting. Toen is er een schei-
ding gekomen tussen routinematig 
en projectmatig werken. Later is ook 
gekozen voor het onderbrengen van de 
commerciële en de operationele activi-
teiten in twee aparte units. Dat maakt 
dat ik mij nu volledig kan focussen op 
de operatie van het laboratorium en 
monsterneming. Ik geef leiding aan 
ongeveer dertig medewerkers, waaron-
der monsternemers, laboranten en la-
bingenieurs. Zij voeren het werk uit dat 
door Sales naar binnen wordt gebracht. 
Onze expertise ligt op het gebied van 
materiaalkunde. Onze mensen hebben 
verstand van bouwmaterialen en hun 
gedrag. Het gemiddelde opleidings-
niveau hier ligt hoger dan in andere 
laboratoria. Dat maakt dat wij dingen 
kunnen die elders niet of niet goed mo-
gelijk zijn. Het is mijn taak om ervoor te 
zorgen dat de organisatie goed draait 
en blijft draaien. Dat betekent aandacht 
besteden aan strategie, veiligheid, 
kwaliteit, kostenbeheersing en op een 
flexibele manier automatiseren/robo-
tiseren. Zodat we ook in de toekomst 
gemakkelijk nieuwe markten kunnen 
bedienen en afwijkende monsters kun-
nen onderzoeken. Flexibel inspelen op 
de vragen van morgen: daar ligt onze 
kracht. En daar zijn mensen nog altijd 
beter in dan robots.”
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Me dewerkers  
weten mij elke dag 
weer in positieve  
zin te verrassen. 
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INTRON’s gouden jubileumjaar

Misschien kent u ons nog wel van 
de begindagen in de jaren 70, waarin 
pionieren aan de orde van de dag 
was. Of was u erbij toen we in ‘88 
onze certificatietak oprichtten en in 
1990 erkenning tot sterlab kregen. 
Mogelijk weet u dat we vanaf ‘95 een 
tijd onderdeel waren van Tauw, maar 
dat we ook de naam BDA-INTRON 
hebben gedragen en aan de oprichting 
van BouwQ stonden. Ofwel een rijk 
verleden in een notendop. Dat rijke 
verleden is sinds 2010 voortgezet als 
onderdeel van SGS: Wereldleider op 
het gebied van inspectie, controle, 
analyse en certificering. En hetgeen 
waar we altijd al goed in waren, kennis 
van bouwmaterialen en bouwproces-
sen, is nog steeds onze basis. 

In deze special van ons halfjaarlijkse 
SGS INTRON Bulletin nemen we u 
graag mee terug naar ons rijke ver-
leden. Een ‘trip down memory lane’ 
met mooie verhalen en foto’s van 
vroeger tot nu.

SGS INTRON viert haar 50-jarig jubileum. Een gouden mijlpaal die we niet 
zomaar aan ons voorbij laten gaan. Dat we al vijftig jaar een positie binnen de 
bouwbranche innemen waarbij we onze kennis en kunde over bouwmaterialen 
en bouwprocessen mogen inzetten, is een gegeven dat ons trots maakt. Het is 
menig bedrijf niet gegeven een dergelijk aantal jaren te bereiken.

Al meer dan 50 jaar zekerheid 
over de kwaliteit van materialen, 
bouwproducten en bouwprocessen
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Oud-directeur Jan Bijen aan het woord

Ik werkte bij DSM als hoofd bouwstoffe-
nonderzoek op het toenmalige Centraal 
Laboratorium van DSM toen ik in 1979 
werd benaderd door Egid Niël of ik bij 
INTRON wilde komen werken. Hij had 
INTRON opgericht. De bouwdivisie van 
DSM, waar ik voor werkte stond op kie-
pen, en ik dacht ‘waarom niet’.

Bij INTRON werkte toen al goede 
mensen en het werkpakket leek wel 
op dat van nu; al was er nog geen 
certificatie en milieu was geen is-
sue. Bedrijfsmatig liep het moeizaam 
en er waren voortdurend financiële 
problemen. Door mede-aandeelhou-
der Ploum uit Kerkrade, een rijke 
kolenboer uit Kerkrade, werden we 
overeind gehouden. Ik heb de eerste 
jaren dat ik bij INTRON werkte vaak 
gedacht: Waar ben ik aan begonnen. 
Het boterde niet tussen de beide 
aandeelhouders en uiteindelijk waar 
twee honden vechten om een been 
loopt de derde er mee heen… en 
dat was ik. Wel een bot zonder vlees 
maar à la. 

BESCHEIDENHEID IN UITGAVEN
In de periode daarna moesten we elke 
cent omdraaien voordat we die uitga-
ven. Maar gelukkig hadden we Gène 
Haesen. Die was van Ploum gekomen 
als hoofd Financiën en was ook heel 
handig om allerlei spullen uit faillis-
sementen op te kopen. Nog tot aan 
mijn afscheid in 2000 was mijn kamer 
tweedehands gemeubileerd.

Ook dure auto’s waren er niet bij. Nu 
was dat privé geen probleem. Mijn 
vrouw was gek op een Deux Che-
vaux, dus hadden we zo’n eend. Als 
directeur van een dienstverlenend 
bedrijf is het überhaupt niet verstandig 
in een Porsche bij je klant te komen 
voorrijden, maar een eend? Op een 
gegeven moment kwam er een Japan-
se delegatie op bezoek. Die kwamen 
kijken naar een ontwikkeling van bari-

umcement. Dit zou lood moeten gaan 
vervangen als bescherming tegen 
straling. De Japanners waren wat te 
vroeg en zaten al op kantoor toen ik 
met de eend kwam voorgereden. Daar 
keken ze van op. Ik kreeg daarna een 
keurig bedankbriefje.

Ik wens alle medewer-
kers veel voorspoed 
en vooral ook heel veel 
plezier in het werk, zoals 
ik dat heb gehad
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DE JAREN ‘80
Al in de tachtiger jaren was INTRON 
goed in schadeanalyse. Ons gebouw 
aan het Rondeel in Maastricht was 
echter nogal gammel. Het was 
gebouwd op een oude stortplaats en 
niet goed gefundeerd. Als het storm-
de lag ik ’s nachts wel eens wakker. 
Het zou voor een bedrijf met als 
hoofdactiviteit ‘schadeanalyse’ toch 
een klap zijn als haar eigen gebouw 
ineen zou storten. Ik was blij dat we 
in de negentiger jaren naar Sittard 
konden verhuizen. 

Veel werk kregen we in de tachtiger 
jaren aan het Nationaal Onderzoek 
Kolen. Er moest meer steenkool ver-
stookt worden. Het broeikaseffect 
werd nog niet als probleem gezien. 
Aan de reststoffen zoals vliegas 
deden we veel onderzoek. 40 jaar 
later worden zelfs nagenoeg nieuwe 
kolencentrales gesloten. 

Opening locatie Sittard in 1989 met toenmalig burgemeester Tonnaer

ONDERDEEL VAN TAUW
In 1995 werd INTRON verkocht aan 
Tauw. Ik zou nog vijf jaar als directeur 
blijven functioneren en dan iets anders 
gaan doen. In mijn herinnering een 
fijne periode. Ietwat meer afstand. Het 
laboratorium draaide in die periode niet 
goed. Mijn opvolgers Gert van der We-
gen, Rico van Selst en Thies Geenen 
vroegen of ik het laboratorium onder 
mijn hoede wilde nemen. Het was 
wel duidelijk dat er eigenlijk voldoende 
markt was, maar dat het proces niet 
goed liep. Wie kan het best beoordelen 
hoe dat komt? Natuurlijk de medewer-
kers zelf! Met een proces van zelfstu-
ring is het probleem aangepakt. We 
konden veel proeven verrichten volgens 
gestandaardiseerde meetmethoden 
en er was explorerend onderzoek. Dat 
laatste kreeg  steeds voorrang en ver-
stoorde de standaardanalyses. Door dit 
uit elkaar te halen, veranderde het lab in 
korte tijd in een cash cow. 

TERUG NAAR INTRON 
Mijn laatste daad was in 1999 toen 
Tauw in zwaar weer bleek te verke-
ren. Er waren veel bedrijven  ge-
kocht en er bleken veel lijken uit de 
kast te vallen. We hebben INTRON 
weer teruggekocht en zonder mij 
brak er een zeer voorspoedige pe-
riode aan. Dat wens ik ook voor de 
SGS INTRON-medewerkers voor de 
toekomst: Veel voorspoed en vooral 
ook heel veel plezier in het werk 
zoals ik dat heb gehad. 
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INTRON door de jaren heen
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Bianca Baetens en Martin de Jonker –  SGS INTRON

Terugblik op een iconisch project
Vele inspecties van Kwaaitaalvloeren

Op basis van onze ervaring in Nieuwe-
gein werd INTRON door het minis-
terie gevraagd om te onderzoeken 
hoe groot deze problematiek binnen 
Nederland was. Na een inventarisatie 
onder alle gemeentes naar bouwpro-
jecten met dit vloertype, zijn door 
INTRON door het hele land steek-
proefsgewijs inspecties naar  
Kwaaitaalvloeren, toegepast op de 
begane grond, uitgevoerd.

De hierbij gehanteerde inspectieme-
thodiek en ontwikkelde schadematrix 
zijn later opgenomen in CUR-Aan-
beveling 79 ‘Beoordelen van Kwaai-
taal- en Manta-begane-grondvloeren’. 
Martin de Jonker was rapporteur 
van de begeleidingscommissie voor 
het opstellen van deze Aanbeveling. 
De hierin beschreven eenduidige en 
eenvoudige inspectiemethodiek en de 

bijbehorende rapportage wordt tot op 
de dag van vandaag nog gehanteerd. 
Voor reparatiebedrijven is het een 
eenvoudig te lezen inspectiedocu-
ment, waardoor het herstel goed kan 
worden gecalculeerd. Dat de pro-
blematiek soms nog steeds speelt, 
is te zien in de actualisering van de 
CUR-Aanbeveling in 2016. 

Afbeelding: Vogel B.V.

In 1997 werd in Nederland de problematiek van de Kwaaitaalvloeren actueel. 
Een vloer uit de jaren zeventig met prefab elementen en een specifieke vorm 
door een betonnen drukboog en twee draagribben. In Nieuwegein waren enkele 
bewoners erachter gekomen dat hun begane grondvloer veel schade had. In de 
zomer van 1997 heeft SGS INTRON in een deelwijk alle woningen geïnspecteerd. 
Hierna ging de bal aan het rollen en heeft de gemeente Nieuwegein voor alle wo-
ningen in Nieuwegein, gebouwd tussen 1973 en 1985, geïnventariseerd of een 
Kwaaitaal- of Mantavloer aanwezig was.

8
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DE KWAAITAALVLOER
Deze vloer met opvallende vorm is 
ontwikkeld naar aanleiding van de 
enorme vraag in de jaren zeventig naar 
snelle bouw van nieuwe huizen. Door 
het gebruik van calciumchloride als 
verhardingsversneller voor het beton, 
kon men de prefabelementen sneller 
produceren. Deze versneller bleek 
later corrosie van het wapenings-
staal in de draagribben tot gevolg te 
hebben. Dit leidde tot een verbod op 
het toepassen van dit type versneller. 
Maar dit voorkwam niet dat in de oude 
elementen scheuren ontstonden en 
brokstukken beton op de bodem van 
de kruipruimte vielen. Bij omvangrijke 
schade in een vloerveld heeft dit ge-
volg voor de constructieve veiligheid 
van de betreffende vloer, zodat herstel 
noodzakelijk is.

HERINNERINGEN 
Als we terugdenken aan de uitge-
voerde inspecties, dan denken we als 
eerste aan de nauwe openingen waar-
door de kruipruimtes moesten worden 
betreden. Door de eveneens aanwe-
zige leidingen kostte het dan ook veel 
moeite om de kruipruimte te betreden. 
En door de brokstukken van beton die 
op de vloer lagen, liepen de inspec-
teurs vaak rond met blauwe plekken. 

Afbeelding: Vogel B.V.

Eenmaal in de kruipruimte riep de 
inspecteur eenvoudig de getallen, 
vastgelegd in de schadematrix, door 
het kruipluik naar een collega boven 
de vloer. Deze noteerde de bevin-
dingen op het inspectieformulier.

Tijdens het uitvoeren van inspecties 
had je enkele onmisbare  
materialen nodig. 

Dit waren:

 • een spinnenstok om de spinnen-
webben uit de kruipruimte te 
verwijderen;

 • een regenpak dat bij de enkels 
en polsen werd dichtgemaakt 
met postelastieken om vocht 
tegen te houden;

 • een dompelpomp om overtollig wa-
ter uit de kruipruimte te pompen, 
voordat de inspectie kon beginnen;

 • een aardige bewoner, die aan 
het eind van de inspectiedag de 
inspecteur met een tuinslang 
schoonspoot.

Dat de inspecties geen pretje waren, 
laat zich jaren later nog zien binnen 
INTRON. Er zijn enkele medewer-
kers, zoals Bianca Baetens, die 
zoveel Kwaaitaalinspecties hebben 
uitgevoerd, dat ze voor hun verdere 
werkbare leven een vrijstelling hebben 
voor dit soort inspecties. 
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JO VAN MONTFORT

Jo van Montfort  - 29 jaar INTRONner en nu eigenaar van Bjond bvba

Terugblik op een iconisch project

Coatingproblemen op de 
Oosterscheldekering

Nu alweer 23 jaar geleden publiceerden oud-INTRON-directeur Jan Bijen en ik, 
na een uniek en uitgebreid onderzoek, ons artikel over het scheuren van coa-
tingsystemen op staalconstructies in Nederland. Craquelé noemden we destijds 
het waargenomen verschijnsel. Een vorm van degradatie van verf die op alle oude 
schilderijen zichtbaar is, maar erg ongewenst als het gaat om verf die staal moet 
beschermen tegen corrosie. Het begon allemaal 30 jaar geleden in 1992 met een 
telefoontje, waarbij iemand van Rijkswaterstaat vroeg of we eens naar de coating 
op de schuiven van de Oosterscheldekering wilden kijken.

Er bleek al veel onderzoek te zijn 
gedaan naar de coating, maar blijkbaar 
nog niet tot een bevredigend resultaat, 
laat staan een oplossing. Gewapend 
met enkele jaren ervaring, een zeer 
degelijke interne opleiding binnen IN-
TRON en een specialistische opleiding 
voor corrosiedeskundige bij de Hoge-
school Utrecht, werd ik naar Zeeland 
gestuurd. Daar werd ik in een laagwer-

ker gehesen om ter plaatse onderzoek 
te doen aan de falende conservering 
(verfsysteem) op de stalen deuren van 
de Oosterscheldekering.

Ik herinner me nog heel goed hoe 
indrukwekkend het was om voor de 
eerste keer te hangen in een laag-
werker en direct boven snelstromend 
zeewater. Het voelde fantastisch om 
tussen de betonnen pijlers van de 
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allemaal op te lossen. Het herijkings-
project had tot doel dat dit vroegtijdig 
falen van conserveringssystemen op 
de grote staalconstructies, zoals veel 
onderdelen van de deltawerken, nooit 
meer mag gebeuren. Daarna hebben 
we nog vele interessante onderzoeken 
samen mogen doen en hebben we 
gesmuld van ons succes op dat gebied.

De kennis en inzichten die ik bij dit 
project heb opgedaan zijn nog steeds 
actueel en gebruik ik bijna dagelijks in 

mijn bedrijf Bjond dat nauw samen-
werkt met SGS INTRON om moeilijke 
materiaalkundige vraagstukken over 
onder andere corrosie en corrosie-
bescherming samen op te lossen. 
Einstein zei dat tijd een relatief begrip 
is en ik heb met dit project mogen er-
varen dat hij ook hier gelijk had. De tijd 
is omgevlogen omdat we de dingen 
doen waar we goed in zijn en die ons 
passioneren. “Time flies when you’re 
having fun”.

Foto 1. Originele foto uit 1992 met daarop eerste vorm van craquelé zoals  
aangetroffen in de coating op de schuiven van de Oosterscheldekering

Foto 2. De oude falende donkere coating met corrosie-schade op de middelste schui-
ven en de nieuwe witte coating die wordt aangebracht in een tent en nu nog steeds 
goed functioneert.

kering boven het razende zeewater je 
werk te mogen doen. Foto’s maken, 
monsters nemen en metingen verrich-
ten aan de toen nog zwart gekleurde 
coating op de stalen schuiven. 

Na uitgebreid onderzoek en denkwerk 
kwamen Jan Bijen en ik er samen 
achter waardoor het falen van de 
coating werd veroorzaakt. Enthousi-
ast en met uiterste precisie hebben 
we onze hypotheses getoetst in ons 
toenmalige zelf in elkaar gebouwde 
laboratorium op het Rondeel in Maas-
tricht. We schreven een uitgebreid 
rapport met daarin de schadeoorzaak 
en aanbevelingen voor de toekomst. 
We waren in die tijd pioniers die verf 
gingen bekijken als een bouwmateriaal 
met materiaalkundige eigenschappen, 
zoals een treksterkte, elasticiteitsmo-
dulus en krimpgedrag.

Ons rapport kwam eerst vrij snel 
terecht in de welbekende la. Want, 
wat zouden die jonge honden in Maas-
tricht nu weten van verfsystemen en 
waarom zou je de materiaalkundige 
eigenschappen van verf willen weten? 
Zonder inbreng van ons advies werden 
de eerste twee schuiven van de kering 
aanbesteed, ontdaan van het falende 
verfsysteem en opnieuw geconser-
veerd. Ongeveer een jaar na het aan-
brengen van de verf kregen we weer 
een telefoontje met het verzoek om 
met grote spoed te komen praten; er 
waren opnieuw scheuren in het nieu-
we verfsysteem opgetreden. Opeens 
was duidelijk dat ons rapport de juiste 
koers aangaf.

Hemel en aarde is toen bewogen om 
het conserveringsbeleid van Rijkswa-
terstaat te herijken zoals Jan en ik dat 
hadden voorgesteld. Een groot project 
is gestart met vele deelnemers uit 
allerlei disciplines. Na een grondige in-
ventarisatie bleek dat het scheuren- en 
craqueléprobleem op meer plaatsen 
bleek voor te komen dan alleen bij de 
Oosterscheldekering. Onze voorspel-
lingen waren – helaas – uitgekomen 
en het heeft vele tientallen miljoenen 
guldens en later euro’s gekost om het 

JUNI 2022  |   NUMMER 35



Klant aan het woord:  
Rinus Pigmans

In 1999 ben ik in contact gekomen met INTRON 
toen wij de mogelijkheid kregen om mijnsteen te 
vertegenwoordigen in de Benelux. Het Bouwstoffen-
besluit was net van kracht en er was al een beoorde-
lingsrichtlijn (BRL). De BRL voorzag enkel in afzet als 
niet-vormgegeven bouwstof en daar voldeed op dat 
moment de beschikbare mijnsteen niet aan. De mijn 
waar deze mijnsteen werd geproduceerd voldeed 
echter wel aan de eis van vormgegeven bouwstof. 
Werk aan de winkel dus en toen kwam ik in contact 
met Ulbert Hofstra. De meeste diffusieproeven in 
Nederland werden toen al door INTRON in Sittard 
uitgevoerd, dus dat is eigenlijk heel snel goed geko-
men met een NL-BSB-certificaat en later ook met CE 
en KOMO. Voor het operationele deel had ik vooral 
contact met Huub Creuwels en Roelof Braad. 

DESKUNDIG EN PERSOONLIJK
Bij INTRON moet ik altijd denken aan 
degelijkheid, onafhankelijkheid en des-
kundigheid. Samen met de persoonlijke 
benadering en het respect voor elkaar 
is dit altijd in het voordeel geweest van 
INTRON, nu SGS INTRON. 

GEAUTORISEERDE MONSTER-
NEMER DIE HET WEL KON
In mijn tijd heb ik voornamelijk gebruik 
gemaakt van de INTRON-diensten 
rond laboratoriumanalyses, certificatie 
en projectmanagement. Hierbij moet 
ik zeker de Ro Dense, ofwel koperslak, 
uitlichten. Dit was namelijk een bijzon-
der traject waar ontzettend veel ener-
gie in is gestoken. Zonder de expertise 
van INTRON was het waarschijnlijk niet 
gelukt. We werden namelijk niet met 
open armen ontvangen.  

Bij een levering werd een steekproef 
aangekondigd, maar de monsterne-
mer van de opdrachtgever was niet 
geautoriseerd deze monstername te 
doen. Gelukkig had Roelof Braad van 
INTRON wel de juiste papieren.

 

RINUS PIGMANS

Gepensioneerd accountmanager van 
Rotim Steenbouw
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Het project met koper-
slak was een bijzonder 
traject. Zonder de 
expertise van INTRON 
was het waarschi jnlijk 
niet gelukt

13
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Klant aan het woord: Gert Speets

INTRON 50 jaar oud en jong tegelijk en ziet Abraham

Het eerste contact dat ik met INTRON 
had, was op Het Rondeel in Maastricht. 
Het precieze jaar weet ik niet meer maar 
het moet ongeveer midden 70’er jaren 
van de vorige eeuw geweest zijn. Ik trof 
daar de heer Jan Bijen. 

Het onderwerp dat we daar bespraken 
was uiteraard beton en betontechnol-
ogie. In de midden 70’er jaren was 
ik werkzaam in het uitvoerend bou-
wbedrijf en we hadden een groot werk 
in Maasbracht onderhanden waarbij 
interessante betontechnologische 
uitdagingen lagen. Grote dikke betonnen 
constructies en ook fragiele onderdelen 
voor de bouw van een koeltoren en 
glijbeton voor schoorstenen. Allemaal 
bijzondere eisen voor het beton dat we 
daar moesten toepassen. Vooral het 
beton voor de koeltorens en het prefab 
betonpakket was bijzonder in verband 
met het aantastingsmechanisme dat bij 
koelwater met toevoeging van additiev-
en op beton kan hebben. Vooral deze 
mechanismen waren onderdeel van de 
consultatie van INTRON.

ONTWIKKELING VAN REGEL- 
GEVING ROND BETON
In die tijd was het kennisniveau over be-
tontechnologie beperkt tot enkele tien-
tallen insiders. We hadden weliswaar 
betoncursussen CB1 georganiseerd 
door de Bond van Materialenkennis en 
het ‘Blauwe Boek Betontechnologie’ 
geschreven door de heer Souwerbren 
van de toen nog bestaande Associatie 
Nederlands Cement. Maar verder was 
het redelijk beperkt. In dat blauwe boek 
stond een standaard receptuur voor be-
ton: “325 kg (hoogoven)cementcement 
klasse A zetmaat 12 cm”.

Ook in die jaren zijn Europese voor-
schriften over beton en betontechno-
logie verschenen wat geleid heeft tot 
de ‘Voorschriften Beton 1974’ oftewel 
de VB ’74. In dit document werden 
voor toepassing van beton enkele 

grote stappen gezet op het gebied van 
regelgeving. Allereerst Betonklasse I en 
II wat invloed had op de controle van 
betonspecie en druksterkte, alsmede 
het aantal kubussen dat moest wor-
den gemaakt. Ook werd een hoogst 
toelaatbare watercementfactor geïntro-
duceerd, wat een grote invloed had op 
de duurzaamheid van beton en op de 
verwerkbaarheid van de betonspecie. 
Dat was voor de hulpstoffenindustrie 
hét moment om actiever te worden in 
de ontwikkeling van betere hulpstoffen 
om de reologie van betonspecie te 
beheersen.

Bij het uitkomen van de EN 206 werd 
het ‘performance concept’ geïntrodu-
ceerd. In Nederland heeft dat o.a. geleid 
tot de BRL 1802 waarbij de prestatie 
van cementvliegas combinaties ten op-
zichte van een veel toegepaste referen-
tie combinatie onderzocht worden.

CONTACT MET DIVERSE  
INTRONNERS
Vanaf 1990 ben ik frequenter met 
INTRON in contact gekomen. De BRL 
1802 en later bij ontwikkeling van 
andere CUR-Aanbevelingen heb ik met 
diverse medewerkers van INTRON 
samengewerkt om voorschriften en 
aanbevelingen te realiseren. Allereerst 
met Huub Creuwels over attestbeton. 
Tegelijkertijd met Gert van der Wegen 

Eigenaar Spetac B.V.  

over de inhoud van BRL 1802. Over 
schuimbeton met Theo Salet. Over de 
drie delen BRL ‘anhydriet’ met Martin de 
Jonker. En last but not least over de CUR 
48:  19 vergaderingen lang met Michel 
Boutz. Vandaag de dag spreek ik nog 
altijd over attestbeton met Bert Cree-
mers. En daarbij ben ik er nog een paar 
vergeten denk ik. 

Samenvattend heeft 50 jaar samenwer-
king met INTRON ons op het gebied van 
de toepassing van beton, betontechnolo-
gie, duurzaamheid en andere belangrijke 
items zoals de beperking van CO₂ steeds 
verder gebracht. En altijd met elkaar, 
wetenschap en praktijk, zodat ik er zeker 
van ben dat INTRON met de uitdagingen 
van deze en de toekomstige tijd zeker 
het 75 jarig bestaan en daarna de 100ste 
verjaardag zal kunnen vieren. Ik wens ze 

GERT SPEETS
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Samenvattend heeft 50 
jaar samenw erking ons op 
het gebied van de toe-
passing van beton, beton-
technologie, duurzaamheid 
en beperking van CO₂ 
steeds verder gebracht. 
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De uitvoering van een project begint 
vaak met het verzamelen van relevante 
kennis en informatie. In de periode 
voor de pc en het internet gebeurde 
dat door het raadplegen van gedrukte 
media, zoals toonaangevende tijdschrif-
ten, boekwerken van congressen en 
specifieke naslagwerken. Er werd toen 
veel tijd geïnvesteerd in het bijhouden 
van vakliteratuur, hetgeen resulteerde 
in vele archiefkasten vol met kopieën 
van belangrijke publicaties. Hiermee 
kreeg je wel een brede deskundigheid 
en veel parate kennis. Vandaag de 
dag wordt die informatie voornamelijk 

op internet gezocht. Dat levert snel 
veel resultaten op: in minder dan één 
seconde heb je meerdere duizenden 
hits. Dat vergt dan weer een zorg-
vuldige selectie van de te gebruiken 
bronnen om tot de juiste interpretatie 
van al die informatie te komen. Een 
neveneffect van de sterk groeiende 
hoeveelheid informatie is dat deskun-
digen zich steeds meer specialiseren 
en daardoor niet meer de volle breed-
te van bijvoorbeeld betontechnologie 
bestrijken. Voor bepaalde projecten 
kan dat een beperking zijn of een 
breder onderzoeksteam vergen.

GERT VAN DER WEGEN

Is er in 50 jaar veel veranderd in het 
uitvoeren van projecten? 
Een terugblik met oud-directeur Gert van der Wegen

Uiteraard is er de afgelopen vijf decennia het een en ander veranderd bij het uit-
voeren van projecten, alleen al door de vele technologische ontwikkelingen en 
mogelijkheden die hierdoor worden geboden. Echter, sommige aspecten blijven in 
essentie hetzelfde en zijn eveneens bepalend voor het resultaat en de toegevoegde 
waarde ervan voor de klant.
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TOEPASSING VAN GEAVANCEER-
DE ONDERZOEKSMIDDELEN
In de uitvoering van het experimentele 
onderzoek zelf is ook veel veranderd, 
met name door het beschikbaar komen 
van hightech onderzoeksmiddelen, 
data-analysemethoden en numerieke 
modellen/simulaties. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld nu met radartechnieken in 
beton ‘kijken’ en daar defecten identifi-
ceren of de positie beter en soms zelfs 
de corrosietoestand van de wapening/
voorspanning vaststellen. Dergelijke 
geavanceerde onderzoeksmiddelen 
hadden we vroeger niet en vaak was 
destructief onderzoek noodzakelijk.

Waar de projectleider/rapporteur vroe-
ger zelf het experimenteel onderzoek 
(mede) uitvoerde, zien we tegenwoordig 
steeds vaker dat die meer het onder-
zoeksteam aanstuurt en minder zelf 
het onderzoek uitvoert. Met als gevolg 
minder eigen waarnemingen en dus het 
risico op minder ‘gevoel’ voor de verkre-
gen resultaten.

Bij inspecties van bouwwerken ge-
bruiken we vandaag de dag hightech 
camera’s, tablets, drones, en dergelij ke, 
waar we vroeger voornamelijk visueel 
– met eenvoudige fotocam era’s – en 
handmatig alles vastlegden. Ook hier 
heeft de technologische ontwikkeling 
ons flink geholpen.

BETROKKEN KLANTEN
Waar de opdrachtgever vroeger vaak 
een specifieke vraag uitbesteedde en 
met name in het begin en einde van 
het project actief betrokken was, is die 
steeds meer inhoudelijk en frequenter in 
de uitvoering van projecten gaan partici-
peren. Projecten worden steeds vaker in 
samenwerking met de klant uitgevoerd, 
waardoor tijdens het project dynami-
scher kan worden bijgestuurd – indien 
wenselijk – en het resultaat daardoor 
meer toegevoegde waarde heeft voor 
de klant.

VAN KNIP-EN-PLAKWERK VAN 
RAPPORTAGES NAAR OPMAAK 
VIA DE PC
De grootste verandering tussen toen en 
nu is wel de rapportage van een project. 
In de periode voor de computers werd 
het rapport door de projectleider zelf 
uitgewerkt op een elektrische typema-
chine, met correctielint. De grafieken 
in het rapport werden zelf met de hand 

getekend, uitgeknipt en ingeplakt. Het 
maken van de benodigde kopieën, het 
inbinden van het rapport en het op de 
post doen, werd vervolgens door het 
secretariaat verzorgd.

Dit proces veranderde met het verschij-
nen van computers midden jaren ’80. 
De eerste computer was van een fors 
formaat – deze nam een half bureau-
blad in beslag – en maakte zoveel 
herrie dat een geluidskap noodzakelijk 
was. De informatie werd vastgelegd 
op 5¼ inch floppydisks. Het secreta-
riaat had een dergelijke computer, de 
projectleiders nog niet mede vanwege 
de prijs ervan: circa 5.000 gulden in die 

tijd. De projectleiders schreven het rap-
port handmatig, het secretariaat typte 
dat uit op de computer. Dat proces 
is inmiddels weer geruime tijd gele-
den veranderd door het beschikbaar 
komen van goedkope pc’s en software 
waarmee op eenvoudige wijze tekstbe-
standen en grafieken gemaakt kunnen 
worden en in een gelikt rapport kunnen 
worden omgezet. Nu doet de project-
leider/rapporteur het meeste zelf.

Waar we vandaag de dag gewend zijn 
om wanneer nodig instantaan met de 
klant en collega’s te communiceren via 
mobiele telefoons en e-mails, verliep 
de communicatie destijds voornamelijk 
via vaste telefoonlijnen en telex en later 
de fax. 

DESKUNDIGHEID NOG STEEDS 
HET BELANGRIJKSTE
Wat een onveranderd en cruciaal as-
pect blijft in de uitvoering van projecten 
is de deskundigheid van onze mede-
werkers en de goede samenwerking 
met onze opdrachtgevers. Dat was zo 
en blijft zo. Daar blijven we in investe-
ren, ook de komende 50 jaar!
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50 jaar SGS INTRON: Een tijdslijn van 
markante gebeurtenissen

Oprichting INTRON in Maastricht met 
Egid Niël als directeur. Diensten zijn 

onderzoek naar en advies over cemen-
ten, beton en steenachtige materialen

Pionieren en langzame groei 
in medewerkers naar circa 25  

eind jaren ‘70

Jan Bijen wordt  
directeur INTRON

Onderzoek naar de duur-
zaamheid van beton met 
hoogovencement voor de 

Bahrein Causeway

Uitbreiding dienstverlening naar  
granulaten, schades en andere  

bouwmaterialen en -stoffen, zoals grond

Eigen cementproductie gestart als on-
derdeel van onderzoek met klinkeroven 

(Bariumcement)

De projectengroep  
Advies verkrijgt haar  
ISO 9001-certificaat

Management buy-out bij Tauw: 
INTRON staat weer op eigen 

voeten en start een omvangrijke 
personeelsparticipatie

Participatie in BouwQ, een Technical 
Inspection Service waarmee risicoge-
stuurd inspecteren wordt bevorderd

BDA-INTRON wordt INTRON  
Certificatie zonder inbreng van BDA

INTRON ontwikkelt  
Rollpave en ontvangt  
de ID-NL prijs voor  

deze innovatie

Overname van Stikkers Examenbu-
reau, start van VCA-examens

Onderzoek naar de instorting van de 
balkons Patio Sevilla Maastricht en 

vanaf daar naar meerdere grote  
instortingen in Nederland

Start van de samenwerking 
met Shell voor de ontwikke-

ling van zwavelbeton

Organisatietransitie binnen 
SGS INTRON ter bevordering 

van onder andere haar salesac-
tiviteiten en digitalisering 

Stopzetten van de  
VCA-examenactiviteiten

Ondersteuning van RWS met 
innovatieve betonmengsels voor 

de proeftuin op de Afsluitdijk

SGS INTRON 50 jaar!
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Uitbreiding dienstverlening naar  
granulaten, schades en andere  

bouwmaterialen en -stoffen, zoals grond

Eigen cementproductie gestart als on-
derdeel van onderzoek met klinkeroven 

(Bariumcement)

Start afdeling Certificatie Verhuizing van Maastricht  
naar Sittard

Later ook nog Houten,  
Geldermalsen en Culemborg

Erkenning Sterlab accreditatie 
voor het laboratorium  

(later RvA L017)

Coatingonderzoek Oosterscheldekering

Oprichting Femmasse, een eindig elemen-
tenprogramma waarmee koelberekeningen 
voor jong beton kunnen worden gemaakt

Oprichting en participatie in de certificatie-
regeling STEK: voor het terugdringen van 

CKF’s in koelinstallaties

Fusie van de certificatie-activitei-
ten met Bouw Dak Advies (BDA) 

tot BDA-INTRON: een brede 
certificatie-instelling op allerlei 
vakgebieden inclusief daken en 

isolatiematerialen

2x genomineerd voor Best  
Managed Company (Deloitte)

Overname van alle activiteiten 
van INTRON door SGS.  

Naamswijziging in SGS INTRON 
en SGS INTRON Certificatie

Directiewissel. Wim van Loon wordt 
(interim-)directeur van SGS INTRON

Start kwaliteitscontrole productie  
en bouw sluiscomplexen  

Antwerpen, IJmuiden, Terneuzen

Stoppen van de activiteiten rondom as-
bestcertificatie en verdergaande samen-

werking met SGS Nederland rondom 
managementsysteemcertificatie

Directiewissel. Ron Leppers 
wordt directeur van  

SGS INTRON

Start metaallaboratorium

SGS INTRON-logo’s van vroeger tot nu
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Medewerker Igor aan het woord
Igor Konovalov, 1,5 jaar in dienst als projectleider en adviseur 
in de gebieden milieu, duurzaamheid en circulariteit

Ik ben begonnen bij SGS INTRON op 1 
januari 2021. De functie leek en blijkt een 
variatie aan projecten en onderwerpen 
aan te bieden en dat trok me erg aan. 
Momenteel ben ik bezig met het uitvoe-
ren van levenscyclusanalyses, het bege-
leiden van milieuonderzoek, advies voor 
hergebruik van afvalstoffen, opstellen van 
beoordelingsrichtlijnen en projecten waar 
een multidisciplinaire blik bij nodig is.l

INTERESSANTE EN 
DESKUNDIGE ORGANISATIE
Wat ik mooi vind, is de vrijheid die ik 
heb om buiten de projecten te doen die 
ik interessant vindt. Die mogelijkheid 
is hier. Dit vertaalt zich onder meer in 
een bezoek aan de beurs Materials-
District in de Werkspoorkathedraal in 
Utrecht. Dat beviel erg goed. Maar nog 
beter was het werkbezoek in Lissabon, 
Portugal met Europese collega’s van 
SGS. Wat verder ook opvalt, is de hier 
aanwezige kennis en ervaring. En dus 
ook veel senioriteit. Daarnaast zijn we 
zeer klantgericht.

ONDERDEEL VAN SGS INTRON
Wanneer je in 2021 start met werken, 
dan is de kans groot dat je start tijdens 
een COVID-lockdown, wat dus ook 
het geval was. Dit vereiste voor mij het 
nodige kunst- en vliegwerk en leverde 
enkele tegenslagen op. Maar nu, na 1,5 
jaar in dienst te zijn zit ik op mijn plaats 
en kan ik zeggen dat ik een onderdeel 
ben van SGS… en natuurlijk INTRON. 
Het is mooi dat we hier gezamenlijk 
op basis van verschillende projecten 
werken aan een duurzame toekomst. 

NOGMAALS 50 JAAR AAN 
KENNIS
Ik wens SGS INTRON het inzicht 
van de afgelopen 50 jaar. Dit heeft er 
namelijk toe geleid dat het bedrijf staat 
waar het nu staat. Opdat er over 50 
jaar een nog groter jubileum gevierd 
kan worden.

20
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Ik was net klaar met mijn examens 
toen ik werd benaderd door toenmalig 
directiesecretaresse Mireille Toonen die 
op zoek was naar een assistente. We 
zaten toentertijd midden in een crisis en 
de banen lagen niet voor het oprapen. 
Dus ik ging hier meteen op in met de 
gedachte zo snel mogelijk iets interes-
santers te zoeken. Dit is dus toch iets 
anders gelopen.

BELASTING OPHALEN EN ANDE-
RE WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden waren op het begin 
heel anders toen er nog geen computers 
waren. Rapporten werden bijvoorbeeld 
getypt op een Brother typemachine. 
Met Tipp-Ex werden correcties door-
gevoerd en wanneer er stukken tekst 
moesten worden toegevoegd,  werd 
er letterlijk geknipt en geplakt. Met als 
gevolg dat een pagina soms zo dik was 
dat deze bij het kopiëren vast bleef han-
gen. Ook opvallend was onder meer het 
kopen van kantoorartikelen in de stad, 
naar de bank om kasgeld op te halen. 
Of met oud-collega John Starmans naar 
het belastingkantoor om de belastin-
gen contant te betalen op de uiterste 

betaaldatum. Dat zijn werkzaamheden die 
je je momenteel bijna niet meer voor kan 
stellen. 

PLEZIER IN HET WERK NA  
BIJNA 43 JAAR 
Wat mij nog steeds bevalt zijn de sfeer 
en de collega’s. Ik hoop dan ook dat we 
de sfeer en gezelligheid van INTRON 
kunnen blijven behouden. Maar ook mijn 
werkzaamheden vind ik nog steeds leuk. 
Zo saai als ze op het begin waren, zo veel-
zijdig zijn ze nu. Ik heb in al deze jaren het 
bedrijf zien groeien van 15 medewerkers 
naar op een gegeven moment 140 mede-
werkers en daarnaast twee overnames 
meegemaakt. Mijn werkzaamheden zijn 
ook vaak veranderd waardoor de bijna 43 
jaar, niet saai te noemen zijn. Ik ben be-
gonnen als secretaresse, daarna werd ik 
directiesecretaresse en later tevens hoofd 
van het secretariaat. Toen ik minder ging 
werken, heb ik ook nog een tijdje debiteu-
renbeheer gedaan. Gedurende meerdere 
jaren notuleerde ik de vergaderingen van 
zowel de OR-overleggen als ook de OR 
met directie-overleggen. Daarna ben ik 
me gaan bezighouden met personeels-
zaken en heb daar eerst een mbo- en 

Medewerker Mari Jose aan het woord
Mari Jose Waeijen-Almagro Lajarín, al meer dan 42 jaar in dienst, 
momenteel als senior personeelsfunctionaris

daarna een hbo-opleiding voor gevolgd. 
Nu houd ik mij bezig met alle voorkomen-
de HR-zaken bij INTRON variërend van 
operationeel tot adviserend werk.

LEGENDARISCHE ACTIVITEITEN
Er werden veel leuke activiteiten geor-
ganiseerd, zowel vanuit de directie als 
door de collega’s onderling. Toen ik pas 
bij INTRON kwam werkten we met 
voornamelijk jonge mensen die nog geen 
kinderen hadden. We gingen geregeld op 
vrijdag na het werk de stad in. Vooral de 
dagen na nieuwjaar en voor carnaval in 
Maastricht – het zogenaamde ambtena-
rencarnaval – waren super gezellig. Wan-
delen in de Ardennen en een  weekend 
weg samen met de partners waren ook 
activiteiten waar veel medewerkers aan 
deelnamen. De jaarlijkse gezinsactiviteit 
kon ook rekenen op een hoge opkomst. 
De INTRON-feesten waren helemaal 
het einde. Het begon met een middag-
activiteit, daarna de feestavond en vaak 
nog een hotelovernachting. De partners 
deden mee en dit schepte een band met 
de collega’s en de organisatie. Het laatste 
INTRON-feest was een lang weekend 
naar Chamonix en dat was helemaal top!
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Op 1 juli 1979 ben ik begonnen op de 
eerste dag na de verhuizing van de 
kantoren van INTRON van Het Rondeel 
naar het Volksplein in Maastricht. Zo 
klein als INTRON toen was – 15 mede-
werkers in totaal – had het toen al drie 
vestigingen: in Maastricht de laborato-
ria op Het Rondeel, de kantoren op het 
Volksplein en ergens in Amsterdam op 
een zolderkamertje verrichtte Jan Boer 
vanuit de Randstad werkzaamheden.
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De Saoedi-Arabië-
Bahrein Causeway, 
mede mogelijk 
gemaakt door INTRON

JAN BIJEN

De brug werd gebouwd in voorge-
spannen beton. Ballast moest aanto-
nen dat de brug 75 jaar mee kon. Dat 
was een serieuze opgave in het voor 
gewapend beton meest agressieve 
klimaat van de wereld: zout en heet. In 
gewapend beton gebouwde construc-
ties in de jaren zeventig toonden in die 
omgeving zonder uitzondering corro-
sieproblemen: het gevolg van chloride 
uit zeewater dat door de betondekking 
heen de wapening bereikte.

SPECIFICATIES MET SULPHATE 
RESISTANCE-CEMENT
De specificaties voor de constructie 
waren geschreven door experts van 
de Wereldbank. Ballast formeerde 
een Durability Study Group met daarin 
INTRON. We ontdekten al snel dat de 
brug de 75 jaar niet zou halen met die 
specificaties. Sterker nog, al naar tien 

jaar zou deze ernstige corrosieproble-
men gaan vertonen. Dat kwam vooral 
doordat de specificaties Sulphate 
Resistance-cement voorschreven. 
Beton met dat cement is zo lek als 
een mandje voor chloride-indringing, 
terwijl navrant genoeg van sulfaataan-
tasting in een maritieme omgeving 
geen sprake is. Deze Angelsaksische 
misvatting heeft voor enorme schade 
gezocht in veel landen. Zo reden in 
Mumbai autobussen rond met recla-
me voor ‘sulphate resistant portland-
cement for durable marine structures’.

EPOXY-COATED REBAR OF 
HOOGOVENCEMENT?
We moesten alternatieven vinden. Eén 
van die alternatieven was gecoate wa-
pening, epoxy-coated rebar. Dit was 
juist ontwikkeld en onder andere toe-
gepast was in de Florida Key Bridges. 

We gingen naar de VS, spraken met 
de goeroe van de epoxy-coated rebar, 
Kenneth Clear van de Federal Highway 
Department, en bezochten fabrieken 
en bouwprojecten, maar we waren 
niet overtuigd. 

Later bleken er  ernstige corrosiepro-
blemen op te treden in projecten met 
de epoxy coated rebar, zoals de Key 

Terugblik op een iconisch project
Jan Bijen – Oud-directeur INTRON 

De Saoedi-Arabië- Bahrein Causeway, 
mede mogelijk gemaakt door INTRON

In 1981 tekende Ballast Nedam een 
contract voor de bouw van een 25 km 
lange brugverbinding in de Perzische 
Golf tussen Bahrein en het vaste land 
van Saoedi-Arabië: Nu de King-Fahd 
Causeway geheten. Een iconisch pro-
ject waar INTRON een grote bijdrage 
aan heeft geleverd.
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Bridges. De tijdens de bouw veroor-
zaakte en onvermijdelijke beschadigin-
gen van de epoxy coating op de wape-
ning, bleken nuclei voor pitcorrosie.

Wat ik bijzonder moedig vond, was dat 
Kenneth Clear twintig jaar later een 
verklaring uitgaf dat de epoxy coated 
rebar een mislukking was. Hij had het 
fout gehad. Hij werd aangeklaagd door 
de inmiddels ontstane epoxy coated 
rebar industry. Een moedig man als je 
durft te erkennen dat je het fout had 
en je kop niet in het zand steekt!

Er werd gekozen voor beton met 
hoogovencement. Hoogovencement 
met een hoog slakgehalte  heeft een 
zeer hoge weerstand tegen chlori-
de-indringing. Verdere maatregelen 
waren een hoge dekking op de wa-
pening en een voor die tijd zeer lage 
watercementfactor van <0,42. 

Overigens is het beton van de palen 
van de brug aan de buitenkant wel 
epoxy-gecoat, wat vraagt om regelma-
tig onderhoud. 

METINGEN EN CONCLUSIES
Het vervolg bracht veel testen met 
zich mee in het INTRON-laboratorium 
en er gingen INTRON-mensen naar 
Bahrein met name voor de kwaliteits-
controle tijdens de bouw.

Toen de brug in gebruik was, werd 
ik gevraagd om iedere paar jaar een 
review te maken van de staat van de 
brug. De brug is nu bijna 40 jaar in ge-
bruik en die 75 jaar lijkt er in te zitten. 
Er zijn regelmatig metingen verricht 
naar de chloride-indringing en met 
die gegevens simulatieberekeningen 
uitgevoerd. Hoewel daarbij gebleken 
is dat de buitenste laag, als gevolg van 
niet optimaal nabehandelen, weinig 
weerstand bood, blijkt daaronder de 
chloride nagenoeg niet in te dringen.

Een onderschat probleem was de 
aantasting van het beton zelf door 
zeewater. Dit salt weathering, het uit-
wassen van de buitenste cementrijke 
laag van beton, deed zich vooral voor 

op de liggers nabij de palen als gevolg 
van opspattend water. Daar is op 
sommige plekken alsnog een coating 
op het beton aangebracht. 

Op verzoek van de cementindustrie  
heb ik een boekje geschreven ‘Blast 
Furnace Slag Cement for Durable 
Marine Structures. 

De King Fahad Causeway gaat op voor 
de 75 jaar en die hoge leeftijd is mede 
mogelijk gemaakt door INTRON.

 
Het is onze uitdaging om 
alert te blijven. Beter iets 
langer doorzoeken tot je 
een goed en volle dig ant-
woord hebt, dan te snel 
afhan delen en er later op 
terug moeten komen.
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