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Project Renovatie Weena garage Rotterdam

• Betrokken partijen 

• Historie en aanleiding

• Vooronderzoek en uitvraag

• Constructief herstel verdieping 2 t/m 4

• Totaal aanpak verdieping 1

• Kunststof vloerafwerking

• Samenvatting 

Inhoud presentatie
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Waardeer het
Repareer het



MVGM v/h Jones Lang Lasalle – Property manager / bouwdirectie

Betrokken partijen – Samenwerking in de keten
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SealteQ West – Gespecialiseerde onderhoudsaannemer
(en lid KBK en VABOR)

BASF – Levering Betonreparatie en kunststof vloerafwerking
SIKA  – Levering cementgebonden egalisatie

CPA – Adviezen en leveringen KB systeem

Adviesbureau ir. J.G. Hageman - Constructieve advisering

Q – Park Nederland - Exploitant garage en mede opdrachtgever



Historie Weena garage
• Bouwjaar 1968 – Monoliete betonconstructie met dunne vloeren.

• Plint met winkels en kantoren, 4 parkeerverdiepingen en een parkeerkelder.

• Totale parkeercapaciteit 541 plaatsen.

• Groot onderhoud aan de vloeren in 2002-2005, op de 1e verdieping nog asfalt.

• In 2016 en 2017 onderzoek door Adviesbureau ir. J.G. Hageman.

Historie en aanleiding
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Uitvraag 2018 op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek

• Verwijderen (giet-) asfaltlaag 1e verdieping.

• Constructieve betonreparaties met herstel wapeningscapaciteit nabij scheuren.

• Compleet renoveren 1e verdiepingsvloer.

• Verdiepingen 2 t/m 4 plaatselijk herstel vloerafwerking.

• Ten minste 2 verdiepingen moeten beschikbaar blijven voor parkeren.  

Uitvraag en aanbesteding

De karakteristieken van de toe te passen 
reparatiemortel en uitvoeringsmethode op basis 
van CUR- Aanbeveling 118 zijn:
- Principe: 3.1- handmatig aanbrengen (Tabel 1);
- Mortel: PCC-mortel- cementgebonden reparatie;
- Uitvoeringsklasse:RS- herstel/vergroten    
draagvermogen (Tabel 2);
- Milieuklasse: XC4/XD3/XF1 - buitenlucht: droog 
of vochtig (weer);
- Gevolgklasse: GK2 - middelmatige gevolgen;
- Keuringsniveau:   3 - Tabel 3.2;
- Mortelklasse: R4: - Tabel 5;
- Druksterkte: 30 N/mm2 - art. 7.2.1;
- Hechtsterkte: > 1,5 N/mm2 - art. 7.2.4;
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Alternatieven en adviezen verwerkt in aanbieding SealteQ

Gunning op basis van prijs, kwaliteit en meerwaarde t.a.v. duurzaamheid herstel.

• Aanvullend onderzoek chloridengeïnitieerde wapeningscorrosie (ook i.v.m. asfalt). 

• Lokaal toepassen galvanische anodes  grotere duurzaamheid.

• Kunststof scheuroverbruggend gietvloersysteem met 10 jarige garantie .

• Planning, fasering en flexibele werktijden vanwege overlast. 

Gunning aan SealteQ 
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Constructief herstel op 2 vloeren gelijktijdig

• Op de 4e verdieping schades saneren en op 1e verdieping slopen afwerkingen.

• Nadat 4e verdieping weer belastbaar is pas door naar 3e (en 2e) verdieping.

• Zeer voorzichtig saneren (dunne vloeren).

• Bij putcorrosie galvanische anodes plaatsen.

• Wapening lassen bij afname staaldiameter > 20%

Renovatieproject Weena garage, start uitvoering

Sloopmateriaal op 1e verdieping  

Saneren en laswerk op 
4e verdieping
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Constructief betonherstel

Renovatieproject Weena garage, verdiepingen 2 t/m 4

• Constructief schadeherstel (uitvoeringsklasse RS) onder keuringsniveau 3.

• Onderkennen risico’s bij saneren vanwege dunne vloeren.

• Veel zorg besteed aan hechting en nabehandeling betonreparaties.

• Ook aan plafondzijde schade (bij doorgaande scheuren)  herstel met spuitbeton
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Galvanische anodes bij lokale chloriden problematiek

Renovatieproject Weena garage, verdiepingen 2 t/m 4

• Minder saneerwerk minder risico.

• Minder bijlassen van wapeningsstaven. 

• Minder overlast.

• Grotere levensduur van de reparatie  betere beschikbaarheid + duurzaamheid.

Detecteren, markeren en 
inslijpen schadelocaties.

Saneren met beleid en 
zorgvuldig reinigen.
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Zeer omvangrijke chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie

Renovatieproject Weena garage, ondertussen op verdieping 1….. 

Toen het stof was opgetrokken …

• Op ruim 30% van het vloeroppervlak zichtbare schade.

• Dekkingsproblemen en gebroken wapening door putcorrosie  lokaal 

onvoldoende krachtsoverdracht  constructieve herberekening noodzakelijk.

• Resterende vloerdikte soms maar 14 cm of minder (vóór saneren).
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Nader onderzoek noodzakelijk

Renovatieproject Weena garage, schadeonderzoek verdieping 1

Potentiaal metingen.

Wapeningscontinuïteit meten.
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• Potentiaalmetingen, non-destructieve metingen van de corrosieactiviteit.  

• Onderzoek plafondzijde in gebruikte bedrijfsruimten. 

• Volledige dekkingsmetingen en waterpassing t.b.v. hoogteligging vloerdelen.

• Bepaling soortelijke weerstand beton en continuïteit wapeningsstaal.



Conclusies onderzoek 1e verdiepingsvloer

Renovatieproject Weena garage, schadeonderzoek verdieping 1

Vele oude kunststof gebonden 
reparaties. 

Controleren voorspelde locaties 
aan de plafondzijde.

• Totale schadeomvang evenals risicolocaties goed in kaart gebracht.

• Aangepast licht saneren in minimaal 2 fasen/delen per schadelocatie.

• KB voor duurzame bescherming in efficiënt ontwerp : besparing 40%.

• Aanpassen cementgebonden egalisatielaag noodzakelijk i.v.m. KB.

Dia 13 van 20



Constructief betonherstel 1e verdiepingsvloer

Renovatieproject Weena garage, herstel verdieping 1

Bij het repareren direct:                     
. continuïteit herstellen 
. referentie- elektroden inbouwen 
. wapeningscontacten maken.

• Omvangrijke schadegebieden in minimaal 2 delen te herstellen.

• Veel extra wapening bijlassen.

• Alle voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de KB direct inwerken. 

• Na uitharding reparaties gehele vloer stofvrij stralen. 
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Kathodische bescherming met titanium stripanodes

Renovatieproject Weena garage, herstel verdieping 1

Ti stripanodes en ti CD bars.

Anode aansluitingen en 
verbindingen met puntlassen

• Systeem met geactiveerde titanium strips en titanium stroomverdelers.

• Titanium: zeer duurzaam (levensduur > 100 jaar ) en grote capaciteit (tot 20mV).

• KB-systeem onderverdeeld in 3 aparte zones met eigen aansturing.
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Kathodische bescherming, bekabeling en aansturing

Renovatieproject Weena garage, herstel verdieping 1

Aparte zonevoedingen voor de 3 
verschillende zones.

Alles goed labelen en registeren.

• Duurzame materialen en robuuste installatie (industriestandaard).

• Centrale kast met remote op aparte 220V groep in technische ruimte .

• Monitoringscontract conform NEN 12696.

• Garantie 10 jaar op werking KB  voorkomen van corrosie. 
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Cementgebonden drukvaste egalisatie

Renovatieproject Weena garage, herstel verdieping 1

• Drukvaste cementgebonden egalisatiemortel met primer.

• Inpassen in KB-systeem  Elektrische geleiding, weerstand en stroomdoorgang 

• Snelle sterkteontwikkeling en overlaagbaarheid noodzakelijk (planning).

Geschiktheidsonderzoek 4 
egalisatiemortels: elektrische 
geleiding en hechting met én 
zonder primerlaag.
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Scheuroverbruggend en slijtvast kunststof gietvloersysteem 

Renovatieproject Weena garage, kunststof vloerafwerking

• 4-laags zwaar scheuroverbruggend gietvloersysteem (DIN V 18026 klasse OS 11-a).

• Aanvullend: parkeervakken, pijlen en symbolen in Q-Park huisstijl.

• Systeemgarantie van 5 + 5 jaar met monitoring.

• In fases van ca. 1.200 m² aangebracht. Totaal ca. 6.500 m² vloeroppervlak.

• Verdiept aangebrachte dilatatievoegen meer duurzaamheid.

Op 3e en 4e verdieping stroken.

Verdiept aangebrachte brugvoeg.
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Eindresultaat na duurzaam herstel

Renovatieproject Weena garage, eindresultaat

De strakke huisstijl en uitstraling.

Uitstekende functionaliteit.

Een constructieve en esthetische opwaardering
voor een duurzame en efficiënte exploitatie.
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Samenvatting Renovatieproject Weena garage

Optimale levensduurverlenging door:

• Efficiënt onderzoek 

• Slimme en duurzame technieken

• Vakwerk en vakkennis gebundeld 

door een goede samenwerking van 

alle betrokken partijen!

Ing. Chris Uittenbogaard
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