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SGS INTRON

Wat wij doen
Onderzoek, inspecties en 
advisering van bouwmaterialen 
en constructies

Voor wie
Bouw en industrie

Onze competenties
Kwaliteit vaststellen, verbeteren 
en voorspellen

Waar wij goed in zijn
Materiaalkunde, functionele 
prestaties, duurzaamheid, 
innovatie en risicobeheersing



 Patio Sevilla Maastricht 2003

 Bos en Lommerplein Amsterdam 2006

 Antillenflat Leeuwarden 2011

 Parkeergarage Eindhoven 2017

 Parkeergarage Wormerveer 2018

 AZ-Stadion Alkmaar 2019

OVV: “Een globale inventarisatie laat zien dat er in Nederland in de afgelopen 
twintig jaar minstens zestig keer ernstige constructieve problemen aan het licht 
kwamen tijdens de gebruiksfase van een gebouw”.

Bron: OvV



De gemene deler….

 “Afwijkende” constructies

 As built ≠ As approved

 What you see ≠ What you get

 “Achteraf hadden we wel wat aanwijzingen …”

 Deskundig ben je op een beperkt aantal gebieden

 De oorzaak is een samenspel van factoren

Bron: OVV



Patio Sevilla Maastricht

 24 april 2003 storten 5 balkons Patio Sevilla neer

 2 dodelijke slachtoffers te betreuren

 Verschillende hypotheses n.a.v. eerste visuele 
inspectie:

• Steunconstructie op laag 0

• Isokorven die balkon dragen

• Ondersteuning kolommen

 Deskundigen komen met verschillende
verklaringen

Bron: Telegraaf



Patio Sevilla Maastricht

 Onderzoek Isokorven: 

• model linkerkorf afwijkend van constructieve berekeningen

• draagkracht ingebouwde types voldoende groot voor optredende 
statische ontwerpbelasting

• falen van staven door vermoeiing ten gevolge van horizontale 
verplaatsingen balkons tov gevel niet opgetreden

 Steunconstructie op laag 0:

• geen relatie tussen constructief herstelde scheuren en ongeval

 Onderzoek kolommen:

• bezwijken nok 0 en/of nok 1 oorzaak ongeval

• ontwerp van nok voldoet niet aan voorschriften (nauwelijks 
wapening aanwezig)
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Bron: SGS INTRON



Bos en Lommerplein Amsterdam 

 1 februari 2006

 Horecavrachtwagen (3800 kg) veroorzaakt scheur

 Bezwijken 4 nokken dakvloer parkeergarage

 Meerdere afwijkingen tov tekening -> extra onderzoek

 Uitbreiding onderzoek naar overige constructiedelen

 Veel nieuwe afwijkingen → evacuatie gehele complex

 Herstel noodzakelijk in ca. 20 woningen (van ca. 80) 



Bos en Lommerplein Amsterdam

 Destructief en niet destructief onderzoek -> veel extra 
zekerheden gezocht die je niet kunt zien

 Veel afwijkingen ten opzichte van tekening, vooral wapening
(plaats en hoeveelheid)

Bron: SGS INTRON



Antillenflat Leeuwarden 

 23 mei 2011

 Ingestorte galerijvloeren Antillenflat

 Monoliet verbonden aan verdiepingsvloeren / -
balken

 Combinatie van schadeoorzaken:
• Buigscheuren in kritische zone (vanaf bouw 1965)

• Chloriden (dooizouten): putcorrosie in alle 46 staven / vloerplaat

• Ligging wapening:

• Extra belasting vanuit dekvloer

 Onderzoeksplicht ingesteld

Bron: Cobouw



Parkeergarage Eindhoven (2017)

 27 mei 2017

 Deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage nabij
Airport Eindhoven, net voor openstelling

 Onderzoek SGS in opdracht van OVV 
(materiaalkundig onderzoek)

 De hoofdconclusies van het OVV (directe
oorzaken):

• Ontwerpkeuze 90° draaien van de platen

• Koppelwapening te kort

• Geringe toename van belasting agv hoge temperatuur op 27 mei 2017

Bron: Cobouw



Parkeergarage Eindhoven

Bron: SGS INTRON

 Materiaalkundig onderzoek

• Samenwerking tussen druklaag en 
breedplaatvloer

• Mengsel onderzoek

 Schrikken van de vloer

 Simulatie v/d spanningsopbouw agv rijpheid beton



Parkeergarage Eindhoven

 Materiaalonderzoek

• Druksterkte en stijfheid in lijn met verwachting

• Scheuren lopen door in breedplaat in geval van 
hechting

• Ontmenging in breedplaat + hechtvlak glad + veel
luchtbellen  significant mindere hechting verwacht

 Schrikken van de vloeren

• 18 MPa wsl bereikt op moment van schrikken

 Storten in koud weer

• Geen sporen van vorstschade

• Geen sporen van rijp

Bron: SGS INTRON



De gemene deler… en dan?

 Afwijkende constructie

Extra aandacht noodzakelijk

 As build ≠ As approved

Nader onderzoek gebouwontwerp en diepgaander onderzoek aan de constructie

 What you see ≠ What you get

Conditie: destructief en niet-destructief onderzoek aan beton, staal, coatings etc.

 “Achteraf hadden we wel wat aanwijzingen …”

Periodieke inspecties, waarbij ook deskundigen worden ingeschakeld

 Deskundig ben je op een beperkt aantal gebieden

Beoordelingsteams waar bij meerdere disciplines samenwerken

 De oorzaak is een samenspel van factoren

Vooral leren van elkaars fouten



Ontwikkelingen in Nederland

APK risicovolle gebouwen

 Wettelijk verplichting periodieke onderzoek constructieve veiligheid

 Niet alleen visuele inspecties, maar ook diepgaander 
materiaalkundigonderzoek.

 Gevolgklasse 3 gebouwen =  publiek toegankelijke gebouwen 

Wet Kwaliteitsborging

 1 januari 2022

 De wet regelt controles, vooral tijdens uitvoering

 Borgen dat nieuwbouw conform ontwerp wordt uitgevoerd. 



Vragen?
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