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Verleden,
heden en
toekomst

 Gebouwde omgeving 75% beton

 Komt op leeftijd: 70% ‘oud’

 ‘Onmogelijke’ vervangingsopgave

 Houd het eenvoudig

 Als het niet kapot is, niet 

repareren

 Niet verhuizen maar het dak 

dichten

 Regeren is vooruitzien



Levensduur is dynamisch

Verlengd door onderhoud

Uitdagingen

 Hogere eisen

 Veiligheid

 Milieu

 Arbeidsomstandigheden

 Overlast gebruikers beperken

 Kwaliteit / performantie

 Beperkte middelen

 Beschikbaarheid arbeid

 Beschikbaarheid materialen

 Beperkte budgetten



Een lokaal probleem …

is niet het einde van de wereld

Oorzaak, omvang en ernst Veilig, duurzaam en efficiënt



Waarom KB gebruiken bij 

levensduurverlenging?

 KB stopt corrosie van staal altijd (al 200 jaar)

 KB voorkomt schadevorming overal

(geen limiet aan staaldichtheid, expositie of chloridegehalte in het beton)

 KB doet dat door een klein stroompje door het beton te laten lopen

(principe gelijk bij zowel GCP/ICCP)

 KB compenseert het energieverlies bij corrosie

 KB houdt de batterij op spanning zodat die niet leegloopt

 KB verbruikt al het aanwezige zuurstof zodat het staal niet wordt aangevallen

 KB zorgt dat het staal weer passief wordt in agressief milieu



Wat kost KB?

Wat levert KB op?

 Stopt / voorkomt corrosie

 Minder belastend voor personeel (people)

 Minder afval (planet)

 Lagere kosten (profit)

 Kortere uitvoeringstijd

 Minder overlast

 Behoud van erfgoed

 Borging van de veiligheid

 Soms de ‘enige’ oplossing

 Preventief inzetbaar



Erfgoed behouden



Wat als je niets anders kan?



KB met geleidende coating 
als anode stopt
de corrosie



Infrastructuur zonder 
frequent onderhoud:
Wat als je er nooit meer 
bij kan?



Essentiële industrie
Wat als we er niet van

buiten kunnen?



Mouten



Wat als bereikbaarheid, 
veiligheidsmaatregelen
en buitendienststelling
de kosten bepalen?



Lange levensduur

 Geactiveerd titanium

 Spuitbeton overlaging

 Monitoring

 Ook in ATEX gebied!



Wat als je de koolstofvoetafdruk
zo klein mogelijk wil houden?



Waarom een dek vervangen als het 
probleem ondervangen kan worden?



KB met opgedrukte 
stroom
(ICCP)

 Verschillende anodesystemen

 Langer levensduur mogelijk

 Ontwerp goed gefundeerd

 Uitvoering mogelijk met veel 

ervaren partijen

 Monitoring vergaand 

geautomatiseerd

 Controle en opvolging verankerd

in onderhoudscontracten


