
De Houtribsluizen worden uitgebreid 

gerenoveerd. Rijkswaterstaat knapt de 

sluisdeuren op, alsmede al het beton van de 

7 torens van het spuicomplex. Er is op de 

hoeken van de bordessen veel betonschade 

veroorzaakt door roestende hoekprofielen  

die verwijderd worden en blootliggende 

wapening. RWS beoogt een duurzaam herstel 

van al het beton, waarbij het vrijliggende 

wapeningsijzer weer in een alkalisch milieu 

komt en tegen corrosie beschermd wordt. 

GMB Services B.V. en de Combinatie BI-com 

Duurzame renovatie Houtribsluizen te Lelystad
De Houtribdijk (ook bekend als Markerwaarddijk, Lelydijk en Dijk Enkhuizen-Lelystad) is een waterkering en verkeersweg in Nederland.  

De Houtribdijk scheidt het IJsselmeer van het Markermeer. Het complex Houtribsluizen bestaat uit twee schutsluizen en een spuisluis. 

Het complex ligt aan de Lelystadse kant van de Houtribdijk. De schutsluizen worden 24 uur per dag bediend. Bediening van sluizen 

en bruggen gebeurt vanuit de centrale bedieningstoren. De schutsluizen zijn elk 190 meter lang en 18 meter breed. De bruggen liggen 

ongeveer zeven meter boven de gemiddelde waterstand. Jaarlijks passeren meer dan 79.000 schepen deze sluizen. 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw 

Rotterdam en Gemeente Rotterdam

Applicateur: Van de Wiel complete afbouw 

B.V. te Oisterwijk

Leverancier: De Boo Delft B.V.

Ondersteuning Sika: Frank van Paaschen 

(Rayon Manager) en Paul Moest  

(Marketfield Specialist Sealing & Bonding)

Het Vierhavengebied in Rotterdam wordt 

momenteel grondig aangepakt. Er verrijst daar 

namelijk een multifunctioneel gebouw met een 

bijzondere, herkenbare en opvallend ‘scherpe’ 

architectuur ter grootte van circa 18.000 m2: 

de Parkboulevard. Zowel kantoren als onder- 

wijsinstellingen kunnen zich hier vestigen, 

met ruimte voor winkels, horeca, baliefuncties 

en de bijbehorende parkeervoorzieningen. 

De lange Parkboulevard biedt in het midden-

deel op de begane grond ruimte aan bedrijven 

en XL winkels: de zogenaamde Bigshops. Op 

de eerste verdieping wordt een parkeergarage 

gerealiseerd met ruim 700 parkeerplaatsen. 

Op het dak van de Bigshops komt een groot 

groen park dat winkelen, bedrijvigheid en 

ontspanning met elkaar verbindt. 

Aan de plafondzijde van de commerciële 

ruimte op de begane grond is 18.000 m2 aan 

EcoTherm isolatieplaten bevestigd. Kingspan 

Insulation B.V. heeft deze platen geleverd. 

Sika werkt - als lijmspecialist- al jaren met 

Kingspan samen. Het lijmen van isolatieplaten 

heeft namelijk vele voordelen ten opzichte van 

het mechanisch verbinden. Ook bij dit project 

is er voor gekozen om de 6 cm dikke Selthaan 

Megaplus platen (1,2x1,2) met een lijmsysteem  

te bevestigen. Het voordeel hiervan is dat er 

geen gaten gemaakt worden in de isolatiepla- 

ten en in de kanaalplaten waarop de isolatie- 

platen bevestigd worden. Dit zorgt ervoor  

dat er een uniforme spanningsverdeling 

plaatsvindt en dat de platen beter isoleren. 

Van de Wiel complete afbouw B.V. uit 

Oisterwijk heeft dit werk uitgevoerd en heeft 

hiervoor eerst de betonnen kanaalplaten 

geprimerd. Daarna is de Sika® Tack Panel 

Tape en de lijmkit aangebracht. Normaal 

gesproken worden isolatieplaten verlijmd met 

de universele lijm SikaBond® AT Universal. 

Echter, hier werd de eis gesteld dat de 

isolatieplaten - die allen boven de sprinklers 

hangen - bij brand bestand zijn tegen een 

temperatuur van 120 0C. Daarom is gekozen 

voor de structurele siliconenlijm Sikasil® 

SG-20. Deze producten zijn geleverd door  

De Boo Delft B.V. 

Parkboulevard te Rotterdam

Shard London Bridge
Shard London Bridge, ook The Shard genoemd,  

is een wolkenkrabber in aanbouw in Londen. 

Het gebouw boven het London Bridge Station 

is een ontwerp van architect Renzo Piano.  

Het wordt het hoogste gebouw in de Europese 

Unie en het op 44 na hoogste gebouw in de 

wereld. De toren zal 310 m hoog zijn en 72 

verdiepingen tellen, plus nog eens 15 verwar-

mingsverdiepingen in het dak. Het gebouw is 

ontworpen met een onregelmatige driehoeks-

vorm van basis tot top. Het gebouw met ruim 

50.000 m2 kantoorruimte zal volledig bedekt 

worden met een 4-zijdig gelijmde glazen 

vliesgevel, geleverd door Scheldebouw uit 

Middelburg. De panelen zijn gelijmd en afge-

dicht met resp. Sikasil® SG-500 en de Sikasil® 

WS-605 S. De Sikasil® SG-500 is een hoog-

waardige 2-componenten siliconenlijm voor 

constructieve lijmverbindingen en de Sikasil® 

WS-605 S is een hoogwaardige afdichtkit  

die bestand is tegen UV- en weersinvloeden.  

Sika heeft de hechting op verschillende 

ondergronden en de compatibiliteit van de 

Sikasil® SG-500 (ETAG 002) en de Sikasil® 

WS-605 S (ISO 11600 F&G 25 LM geclassifi-

ceerd) grondig getest. De producten zijn uiter-

INDUSTRIE

mate geschikt voor het lijmen en afdichten 

van façades. Voor vragen over deze producten 

kunt u contact opnemen met onze Marketfield  

Specialist Sealing & Bonding Paul Moest.  

In 2012 zal The Shard af zijn.  

nemen al het betonherstel en -bescherming 

voor hun rekening. De betonnen ondergrond 

is gestraald zodat het geschikt werd voor  

applicatie. Het wapeningsstaal is voorzien 

van de corrosiebeschermende coating 

SikaTop® Armatec-110 EpoCem®. Vervolgens 

is er gebruik gemaakt van een vezelversterk-

te cementgebonden gietmortel SikaGrout®- 

212 F (EN 1504-3 en 1504-6:klasse R4).  

Na het stralen en stofvrij maken van alle  

te coaten beton van de torens wordt er 

geplamuurd met Sika® MonoTop®-723 N 

(EN 1504-3:klasse R3). De torens worden 

daarna behandeld met de Sikagard®-552 

Aquaprimer en 2 lagen Sikagard®-550 W 

Elastic (carbonatatieremmende scheurover-

bruggende coatingsysteem). De sluizen liggen  

in een belangrijke vaarroute tussen Amster-

dam en het noordoosten van Nederland.  

Met de renovatie is dit belangrijke sluizen-

complex voor lange tijd te gebruiken. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Hoofdaannemer: GMB Civiel B.V. te IJhorst

Onderaannemer: Van Ginkel Groep 

Qualityworks (straalwerk en staalconser-

vering) te Valburg

Onderaannemer: GMB Services B.V en 

BI-com (Batec B.V. betonrenovatiewerken  

en Ivacon Engineering B.V.)

DISTRIBUTIE

Grootonderhoud van 125 woningen

In Eindhoven zijn in 1956 flatgebouwen 

geplaatst aan de Veldmaarschalk, Montgome-

rylaan. In 2004 besloot woningcorporatie 

Wooninc om alle betonelementen van de flats 

te inspecteren op gebreken en deze zowel 

te herstellen als preventief te onderhouden. 

Frans Spoek van Sika heeft de inspectie met 

een bouwteam in kaart gebracht. Aangezien 

het begrote bedrag voor de renovatie op dat 

moment niet voorzien was, werd het project 

voorlopig vooruitgeschoven tot 2007. 

In 2007 werden opnieuw inspecties uitgevoerd.  

De betonnen borstweringen waren ondertussen  

ook toe aan renovatie of vervanging. Hiervoor 

is na enig overleg met de afdeling Welstand 

van de gemeente Eindhoven besloten om deze 

te behouden en te renoveren om daarmee het 

uiterlijk van het complex in originele staat te 

laten. In 2010 is Dusol Vastgoedonderhoud 

begonnen met de werkzaamheden.

Gefaseerd werden afgeschermde steigers 

geplaatst en werd alle te behandelen en te 

renoveren beton (vloeren, de onderzijden van 

de balkons, de betonnen borstweringen aan 

de balkons en galerijgedeelten) behandeld 

met een breed scala aan Sika-producten:

•  Alle beton is handmatig gerepareerd met 

SikaQuick®-506 FG en deels zijn reparaties 

uitgevoerd met een bekisting en werd 

SikaGrout®-212 toegepast.

•  Als versterking van enkele borstweringen 

die ernstige scheurvorming hadden werd 

Sika® CarboDur® en Sika® CarboShear® 

als externe lijmwapening toegepast.

•  De balkon- en de galerijvloeren zijn 

afgewerkt met het Sikafloor®-400 N 

Elastic systeem, de onderzijden hiervan 

met Sikagard®-675 W ElastoColor.

•  De betonnen borstweringen zijn voorzien 

van het  Sikagard®-550 W Elastic 

scheuroverbruggende coatingsysteem.

•  Dilataties en hoekaansluitingen zijn duur- 

zaam afgedicht met Sikaflex® PRO-2 HP.

•  De kunststof luifels zijn geschilderd met 

SikaCor® EG-5.

Vanaf het eerste moment in 2004 tot en met de  

oplevering in juli 2011 is het gehele proces in zeer  

goed overleg tussen Wooninc en Dusol Vast- 

goedonderhoud B.V. uitgevoerd en heeft Eind- 

hoven er weer een prachtig wooncomplex bij. 

Opdrachtgever: Wooninc te Eindhoven

Applicateur: Dusol Vastgoedonderhoud B.V. 

te Helmond

Rayon Manager Sika: Frans Spoek

BOUW

In het kader van de Dutch Green Building 

Week organiseerde Sika Nederland B.V op  

20 en 21 september een bijeenkomst over  

het constructief verduurzamen van bestaand 

vastgoed. Verschillende bedrijven behandel-

den een ander aspect van constructief 

verduurzamen. Bij ieder leegstaand gebouw 

kan door middel van een duurzaamheidsscan 

bepaald worden welke veranderingen er nodig 

zijn om een gebouw een herbestemming te 

geven. Daarna wordt er een nieuw ontwerp 

gemaakt en kan er na verschillende bereke-

ningen een technisch advies worden 

opgesteld met aanpassingen die nodig zijn  

om de juiste vergunningen te krijgen en de 

herbestemming van het pand te realiseren.

Door structurele ingrepen, zoals bijv. het 

verhogen van de vloerbelasting en het 

versterken van vloeren, wanden, balken en 

kolommen door lijmbewapening, kan een 

pand nog jaren mee. Zo werd bijvoorbeeld de 

Hermitage te Amsterdam omgebouwd tot een 

kunstmuseum. Hiervoor werd onder andere 

gebruik gemaakt van lijmbewapening en de 

Sika® CarboDur® lamellen. In principe kan 

elk pand duurzaam gerenoveerd worden, als 

telkens maar duidelijk is wat de visie is.  

Sloop in het kader van duurzaamheid is dus 

zeker geen goede keus, als je weet dat er  

veel mogelijkheden van herbestemming zijn.

De lezingen waren een groot succes. Iedere 

gast kreeg een informatiepakket mee met de 

presentaties en brochures. 

Constructief  
verduurzamen  
van bestaand  
vastgoed

DUURZAAM-
HEID

Van 19 t/m 23 september vond de Dutch  

Green Building Week plaats. Meer dan 350 

participanten van de DGBC hebben mee-

gewerkt aan de realisatie van deze week.

Er vonden bijzonder veel initiatieven plaats  

in allerlei branches; van onderwijs en zorg 

tot bouw en advisering. Ook Sika was 

vertegenwoordigd in de Parade van Duur-

zaamheid met een presentatiemiddag met  

als onderwerp: Constructief verduurzamen  

van bestaand vastgoed.

Duurzaamheid is een begrip geworden waar  

je niet meer omheen kunt. Wat opvalt zijn  

de verschillende invalshoeken en belangen  

die gebruikt worden om duurzaamheid te 

definiëren binnen de verschillende markten.  

Is duurzaam ondernemen zuinig zijn met 

energie, een langere levensduur van 

kapitaalgoederen, het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden of ...

De definitie van Ron Vink van Consol B.V.  

sprak mij tijdens de presentatiemiddag van 

Sika erg aan: Een duurzame ontwikkeling is 

een ontwikkeling waarbij de huidige wereld- 

bevolking in haar behoeften voorziet zonder  

de komende generaties te beperken om in  

hun behoeften te voorzien. Sika is hard bezig 

deze toekomst veilig te stellen voor de 

generaties die volgen. In de toekomstige  

edities blijven we deze duurzame projecten  

aan u presenteren. 

Piet Nieuwpoort




