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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

De Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk (HVMB) beheert twee woningblokken te Zoetermeer: 

• Turfberg 8 t/m 51 (Blok I); 

• Tichelberg 1 t/m 37 (Blok II). 

In deze woonblokken bevinden zich woondekken, die met VZA-kabels zijn voorgespannen. Deze 

woondekken zijn gedeeltelijk bebouwd (woningen) en gedeeltelijk niet bebouwd (openbare 

voetgangersstraten). Onder de niet bebouwde gedeelten bevinden zich onderdoorgangen voor rijverkeer, 

waardoor (onder andere) de garageboxen van de woningen worden ontsloten. 

 

De HVMB wenst inzicht te krijgen in de onderhoudssituatie van deze woondekken. Over dit onderwerp 

heeft de heer H. Zuidema (BD&T) als adviseur van en namens de HVMB op 6 maart 2013 overlegd met de 

heer M. de Jonker van SGS INTRON. Mede naar aanleiding van dit overleg is SGS INTRON op 29 

november 2013 door BD&T namens de HVMB opdracht verstrekt om onderzoek te verrichten. 

De resultaten van dit onderzoek zijn in het voorliggende rapport vastgelegd. 

 

 

1.2. Informatie 

Ter voorbereiding op het onderzoek heeft BD&T de volgende informatie verstrekt: 

• Na de nieuwbouw (circa 1974) zijn tijdens een dekrenovatie in 1981 diverse gebreken in de zogeheten 

VZA-vloeren geconstateerd. 

• Naar aanleiding van deze gebreken zijn diverse onderzoeken en herstelwerkzaamheden uitgevoerd, 

waarover informatie is vastgelegd in de volgende rapporten van Adviesbureau ir. J.G. Hageman: 

- Rapport nr. 1539-1-0, d.d. 11 oktober 1983 (Controleberekening / Beoordeling deugdelijkheid 

onbeschadigde vloer); 

- Rapport nr. 1539-2-0, d.d. 24 september 1984 (Onderzoek gebreken en herstelplan); 

- Rapport nr. 1539-3-0, d.d. 26 september 1985 (Definitieve herstelling). 

• Diverse reparatieplekken aan de onderzijde van de vloeren tekenen zich in de afgelopen jaren steeds 

donkerder af. Dit heeft bij de eigenaren van de woningen geleid tot vragen over de 

kwaliteit/duurzaamheid van de VZA-kabels in de vloeren. 

• Voor 2016 is gepland dat de dakbedekking op de voetgangersstraten wordt vernieuwd. 

 

 

1.3. Verantwoording en doel 

De medewerkers T.C. Gijsbers en M. de Jonker hebben namens SGS INTRON op 29 januari 2014 

onderzoek op locatie uitgevoerd. In overeenstemming met de verstrekte opdracht is het doel van de 

verrichtte werkzaamheden het objectief en onafhankelijk vaststellen van: 

• de oorzaak van het donkerder kleuren van de reparatieplekken aan de onderzijde van de vloeren; 

• de onderhoudssituatie van de VZA-kabels. 
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2. INSPECTIE / ONDERZOEK 

2.1. Algemeen 

Het door SGS INTRON uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op en sluit aan bij het document “Handreiking 

voor onderzoek naar schade bij betonconstructies met VZA (Voorspanning Zonder Aanhechting) van vóór 

1985”. Dit document (publicatienummer VI-2011-73, september 2011) is opgesteld in opdracht van VROM-

Inspectie en in samenspraak met de Rijksgebouwendienst. 

 

 

2.2. Dossieronderzoek 

Om inzicht te krijgen in de schades die in de beginjaren ’80 zijn hersteld, hebben wij enkele ter beschikking 

gestelde rapporten bestudeerd. Onderstaand zijn enkele, voor het uit te voeren onderzoek, relevante 

aspecten uit deze rapporten beknopt vastgelegd. 

 

2.2.1. Rapport nr. 1539-1-0, d.d. 11 oktober 1983 (Controleberekening / Beoordeling 

deugdelijkheid onbeschadigde vloer) 

Relevante aspecten: 

• Aanleiding voor het onderzoek in 1983 was dat er sprake is van corrosie van enkele VZA-kabels, 

waarmee de vloeren zijn voorgespannen, als gevolg van beschadiging van een aantal 

kabelomhullingen. 

• Constructieschema (Tichelberg): 

 
• Bij de controleberekening is het tussendeel buiten beschouwing gelaten, omdat hier geen schade is 

geconstateerd. 

• VZA-wapening in de x-richting: 3 kabels/m
1
, 18 stuks per veld (dwarskabels) 

• De VZA-wapening in de y-richting(langskabels) ligt geconcentreerd in een baan van 1 m breed, boven 

de kolommen; totaal liggen er 18 kabels in de middenbanen (m) en een aantal van 18 of meer in de 

buitenbanen (b). Het aantal kabels in de buitenste banen varieert per gebouwdeel. 
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• Ter plaatse van de kolommen is een boven- en onderwapeningsnet van 5Ø12-700 aanwezig. 

• In de plaatranden ontstaan trekspanningen, door het zich spreiden van de voorspanning uit de 

geconcentreerde kabels. Hierdoor is het initiëren van scheuren te verwachten, maar de veiligheid zal 

door deze scheuren nauwelijks worden verminderd. 

• De woondekken zijn in een gaaf veronderstelde toestand van de VZA-vloer tot een voldoende hoog 

niveau voorgespannen: kwalificatie “goede VZA-vloer”. 

• In het midden van de randveld en boven de kolommen moet op scheurvorming worden gerekend. 

• In de meeste gevallen is voldoende bijlegwapening aanwezig om de scheurwijdte (rekenkundig) tot 

acceptabele waarden te beperken. 

• Het ontwerp van de vloer voldoet ruimschoots aan het doorbuigingscriterium (zakking in de 

eindtoestand) van de TGB 1972-Algemeen. 

• Het constructief ontwerp van de vloer (in gaaf veronderstelde toestand) is acceptabel. 

 

2.2.2. Rapport nr. 1539-2-0, d.d. 24 september 1984 (Onderzoek gebreken en herstelplan) 

Relevante aspecten: 

• De VZA-vloer heeft een dikte van 170 mm. 

• De opgaande betonwanden van de woningen zijn monolitisch verbonden aan het VZA-dek. 

• Het overige deel van de VZA-vloer is ondersteund door betonpalen Ø320 mm, in beide richtingen op 

een h.o.h.-afstand van 6,00 m. 

• De VZA-dekken zijn in langsrichting (// letterassen) op de Turfberg gedilateerd in de assen 5 en 19 en 

op de Tichelberg alleen in as 5. 

• In dwarsrichting, totale breedte circa 36 m, is geen dilatatie aanwezig. 

• In de voorgespannen vloer liggen diverse leidingen, zoals voor elektra, CAI en telefoon. 

• In de VZA-vloeren zijn drie verschillende verankeringen toegepast: spanverankeringen, blinde 

verankeringen en tussenverankeringen. 

• Op grond van een TNO-rapport zijn in 1981 de dekken van een waterdichte afwerking voorzien: 

- 2-laagse bitumineuze dakbedekking (op beton); 

- Isolatieplaten, Roofmate, d = 30 mm; 

- 1 laag naakt glasvlies (filtermat tegen vervuiling); 

- tegeldragers van 200 x 200 mm; 

- uitgewassen grindtegels van 500 x 500 mm, dik 50 mm. 

• Tijdens de dekrenovatie is geconstateerd dat aan de bovenzijde van het dek enkele voorspankabels 

“bloot” lagen, de omhulling van deze kabels plaatselijk was beschadigd en op de voorspankabels enige 

roestvorming werd geconstateerd. 

• Aan de onderzijde van het dek bleken (eind 1981) diverse losse betonschollen te zitten en werden, 

vooral in de uitkragende dekgedeelten, scheuren geconstateerd, die gelekt hadden. 

• Op grond van deze gegevens heeft Adviesbureau Hageman in 1984 alle geconcentreerde langskabels 

(m.u.v. de middelste bundel onder de patiowoningen) en minstens 30% van de doorgaande 

dwarskabels onderzocht op aanwezigheid van vocht. 

• Op basis van onderzoek naar het chloridengehalte in het beton is geconcludeerd dat tijdens de bouw 

geen bindingsversnellers zijn toegepast en dat de gevonden percentages chloriden in het algemeen 

geen wapeningscorrosie zullen veroorzaken. 

• De omhullingsbuis van de VZA-strengen zijn: 

- bij Turfberg een PE-buis (kleur grijs), diameter 17 mm, met een felsnaad (overlap 6-8 mm); 

- bij Tichelberg een geëxtrudeeerde omhulling (kleur zwart), dus zonder naden. 

• In de overstekken van de woondekken zijn tussen de geconcentreerde kabels meestal 1 of 2 wijde 

(doorgaande) scheuren per veld waargenomen, die in veel gevallen ook hebben gelekt. 
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• Wanneer geen vocht kan toetreden tot de VZA-kabels zal geen “normale” corrosie, noch 

spanningscorrosie of waterstofbrosheid aanleiding kunnen geven tot kabelbreuk. 

• Bij onderzoek is per kabel de omhullingsbuis op één laag punt opengemaakt en is beoordeeld of er 

wel/geen vocht werd aangetroffen, dan wel of het vet is verkleurd. 

• Situering langskabels: 

 
• Het aantal gebroken kabels in 1984 bedroeg 7 dwarskabels en 2 langskabels. 

• Het aantal “natte” dwarskabels op de Turfberg (18%) is groter dan op de Tichelberg (6%), waarbij het 

grootste aantal is aangetroffen nabij de met zand-cementmortel dichtgemaakte sparingen van de 

hemelwaterdoorvoeren (putjes). 

• Het aantal “natte” langskabels op de Turfberg (13%) is enigszins groter dan op de Tichelberg (11%); 

het percentage “natte” kabels op niet bebouwde delen (loopstraten) is aanzienlijk groter dan op 

bebouwde delen. 

• Voor het herstel van de kabels, ankerkommen, afgesprongen brokstukken en scheuren is een 

hersteladvies beschreven. 

 

2.2.3. Rapport nr. 1539-3-0, d.d. 26 september 1985 (Definitieve herstelling) 

Relevante aspecten: 

• Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zijn kabels vervangen; de nieuwe kabels zijn met een 

epoxyhars geïnjecteerd, waardoor een VMA-kabel is verkregen (Voorspanning met Aanhechting). 

• Tijdens het herstel zijn van de totaal 1378 kabels circa 450 natte kabels gelokaliseerd; hiervan zijn 262 

kabels vervangen.  

• Van de 9 gebroken kabels, zijn er 2 stuks het gevolg van doorboren van de kabels. 

• Gesteld is dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het overgrote deel van de resterende kabels 

tijdens de levensduur van de woningen functioneel zal blijven. 

• De uitvoering van de herstelwerkzaamheden heeft plaatsgevonden in de periode van begin 1984 tot 

juni 1985. 
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2.3. Globale inspectie 

In overeenstemming met de Handreiking van VROM-inspectie zijn bij de beoordeling in het werk de 

volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Visueel beoordelen van de woondekken, waarbij in ieder geval de volgende aspecten zijn betrokken: 

- Inventarisatie omvang en locatie van de donkere verkleuring van de reparatiemortel en aftekening 

van scheuren aan de onderzijde van de woondekken. 

- De plaats van de spanankers in de (aan de buitenlucht gepositioneerde) diktekanten van de 

woondekken. 

- Indicatief beoordelen van de (waterdichte) afwerking aan de bovenzijde van de voetgangersstraten 

(zonder de afwerking te verwijderen). 

Dit onderzoek wordt, in verband met de bereikbaarheid, verricht aan de onderzijde van de openbare 

voetgangersstraten. Deze keuze lijkt verantwoord voor een betrouwbaar onderzoeksresultaat, omdat 

tijdens het onderzoek door Hageman in 1984 is vastgesteld dat “het percentage natte kabels op niet 

bebouwde delen (loopstraten) aanzienlijk groter is dan op bebouwde delen”. 

• Vrijhakken van 6 VZA-kabels (steekproef) ter plaatse van gerepareerde locaties aan de onderzijde van 

de vloeren: 

- Beoordelen van de omhulling van de VZA-kabels, de vetomhulling en controleren of 

corrosieproducten op de VZA-kabels aanwezig zijn. 

- Controleren met behulp van een koevoet of de VZA-kabel op spanning staat. 

 

2.3.1. Visuele beoordeling 

De donkere verkleuringen aan de onderzijde van de woondekken zijn geïnventariseerd en vastgelegd in 

bijlage B, tabel 1. De volgende bijzonderheden worden hierbij aanvullend vermeld: 

• De verkleuringen tekenen zich in alle situaties af ter plaatse van uitgevoerde betonreparaties; dit 

betreffen naar alle waarschijnlijkheid de locaties waar bij eerder onderzoek de voorspanstrengen vrij 

zijn gemaakt en vervolgens zijn gerepareerd. 

• Een groot aantal van de zich aftekenende uitgevoerde betonreparaties tonen geen verkleuring. 

• Verreweg de meeste verkleuringen, naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van “doorzweten” van vet uit 

de omhullingsbuis, tekenen zich af in de twee doorgangen in Tichelberg, blok Zuid. 

• Aan de onderzijde van het dek in Tichelberg, blok Zuid, tussen assen O-P, is op 4 locaties de 

reparatiemortel niet (meer) aanwezig, waardoor de voorspanstrengen aan het oppervlak zichtbaar zijn. 

• Het aantal (zich aan de onderzijde van het dek aftekenende) betonreparaties, c.q. eerdere 

onderzoekslocaties, verschilt tussen de 8 stuks onderdoorgangen in de twee woonblokken. 

  
Foto 2: Overzicht onderdoorgang. Foto 3:  Enkele donkere verkleuringen in reparatieplaatsen. 
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In de overstekken van de dekken (aan de noord- en zuidzijde van elk blok) is halverwege de overspanning, 

bij nagenoeg alle vloervelden, een (doorgaande) scheur aanwezig. De locatie van deze scheuren is in 

bijlage B, tabel 2 weergegeven. Deze scheuren zijn: 

• aan de zijde van de vloerrand wijder dan aan de gevelzijde; 

• watervoerend (geweest) en tonen uittreden en aftekenen van kalkachtige stoffen aan de onderzijde van 

de dekken. 

De meest wijde scheuren bevinden zich in Tichelberg, blok Zuid, noordzijde (stramien 9-10). 

In het midden van de geïnspecteerde vloervelden zijn geen scheuren aangetroffen. 

  
Foto 4: Wijde scheur in overstek (locatie 3, zie par. 2.3.2). Foto 5:  Detailopname van wijde scheur (zie foto 4). 

 

In de diktekanten van de woondekken zijn geen gebreken/onvolkomenheden aangetroffen, die een 

aanwijzing zijn voor het corroderen van de spanankers. 

 

Om inzicht te krijgen in het verloop van de voorspankabels en traditionele wapening is een radarscans 

gemaakt vanaf de onderzijde van het overstek in Tichelberg, blok Zuid, stramien 0-1, as Q-R. Het resultaat 

van deze scans is als bijlage C in het rapport opgenomen. Op deze scans zijn de VZA-wapening 

(langskabels), geconcentreerd in een baan van 1 m breed boven de kolommen, als ook de traditionele 

wapening en een voorspanstreng in de dwarsrichting zichtbaar. 

 

Ter plaatse van woning Tichelberg 8 is de (waterdichte) afwerking aan de bovenzijde van de 

voetgangersstraten visueel beoordeeld (zonder de afwerking te verwijderen). Hierbij zijn de volgende 

bijzonderheden vastgesteld: 

• De vloerrandhoogte bedraagt circa 305 mm en de vloerdikte circa 170 mm. 

• Op de betonnen vloer zijn de volgende materialen aangebracht (van onder naar boven): 

- Dakbedekkingsmateriaal; 

- Isolatie dik, 28 mm; 

- Worteldoek; 

- Tegeldragers; 

- Betontegels met uitgewassen grindstructuur, afmeting 500 x 500 x 50 mm. 

 Deze opbouw van het vloersysteem komt overeen met de beschrijving in het rapport van Hageman, 

d.d. 24 september 1984. Op de beoordeelde locatie zijn in het zogeheten “omgekeerde-daksysteem” 

geen onvolkomenheden/gebreken waargenomen. 
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Foto 6: Overzicht voetgangersstraat woondek Foto 7:  Aanzicht afwerking bovenzijde woondek. 

 

De volgende overige bijzonderheden zijn waargenomen: 

• De onderzijde van het betonnen dek is niet op alle plaatsen vlak; met name nabij de in de vloer 

opgenomen dilatatievoegen “golft” het betonoppervlak, vermoedelijk als gevolg van het doorbuigen van 

de bekistingsplaten tijdens de bouw (foto 8). 

• Ter plaatse van de dilatatievoegen in het dek wijzen verkleuringen op de ondersteunende balken op 

lekkage vanaf de bovenzijde van het dek (foto 9). 

  
Foto 8: “Golvend” oppervlak aan onderzijde dek. Foto 9:  Lekkagesporen op balk onder dilatatievoeg. 

 

• Tijdens het onderzoek attendeerde de eigenaar/bewoner van de woning Tichelberg nr. 2 op 

verkleuringen van reparatieplekken in de garagebox; het uitzwetende vet druppelt volgens de bewoner 

sinds eind 2013 op het dak van de in de garage geparkeerde auto (foto 10). 

• Op één locatie is aan de onderzijde c.q. op een hoek van een dek (voetgangersdoorgang tussen 

woningen Tichelberg 24 en 25) betonschade aangetroffen. Op deze plaats is een zeer geringe 

betondekking en roestend wapeningsstaal vastgesteld (foto 11). 
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Foto 10: Doorzweten reparaties garagebox Tichelberg 2. Foto 11:  Betonschade - geringe dekking/roestend wapeningstaal 

 

 

2.3.2. Beoordelen VZA-kabels 

Tijdens de visuele beoordeling is vastgesteld dat verreweg de meeste en meest ernstige verkleuringen ter 

plaatse van reparatieplekken, als gevolg van het “doorzweten” van vet, zich aftekenen in Tichelberg, blok 

Zuid. Om deze reden is ervoor gekozen om de onderzoekslocaties in dit woonblok te kiezen. 

De onderzoekslocaties zijn aangegeven op de plattegrond, bijlage A. Op deze onderzoekslocaties is 

vastgesteld dat in de kunststof omhullingsbuis Ø 16,5 mm een stalen voorspanstreng Ø12 mm, 

samengesteld uit 7 kabels, aanwezig is. 

Onderstaand zijn de bevindingen per onderzoekslocatie beschreven. 

 

Locatie 1, Tichelberg 8 

• De reparatiemortel bevindt zich circa 2,11 m
1
 vanaf de vloerrand van het overstek. 

• Dit betreft de meest donkere/vochtige plek, waarbij de uittredende vloeistof zich ook aftekent op de 

onderliggende rijbaan. 

• Na het uithakken van de reparatiemortel is vastgesteld dat de omhulling van de 2 naast elkaar 

gesitueerde VZA-kabels was beschadigd (vermoedelijk voor het eerder uitgevoerde onderzoek). 

• Uit de omhulling druppelde langdurig een waterige/vette vloeistof; op de stalen strengen zijn geen 

corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

  
Foto 12: Overzicht locatie 1, natte/vochtige plek. Foto 13:  Vrijgemaakte s VZA-kabels locatie 1. 
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Locatie 2, nabij Tichelberg 13 

• De reparatiemortel bevindt zich in de overstek, circa 1,46 m
1
 vanaf de vloerrand. 

• De reparatiemortel was gedeeltelijk niet meer aanwezig, waardoor de omhulling van de VZA-kabels 

zichtbaar is; aan deze omhulling hangen druppels van een waterige/vette vloeistof.  

• Na het uithakken van de reparatiemortel is vastgesteld dat de omhulling van de 2 naast elkaar 

gesitueerde VZA-kabels ook een andere plaats was beschadigd (vermoedelijk eveneens voor het 

eerder uitgevoerde onderzoek). Ook uit deze beschadiging druppelt de waterige/vette vloeistof. 

• Op de stalen strengen zijn geen corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

  
Foto 14: Overzicht locatie 2, na uithakken reparatiemortel. Foto 15:  Vrijgemaakte VZA-kabels locatie 2. 

 

Locatie 3, Tichelberg 11 

• Op deze locatie bevindt zich een wijde scheur in het overstek. 

• Om de onderhoudstoestand van de spankabels ter plaatse van deze scheur te controleren, is de 

reparatiemortel op de 2 naast elkaar gesitueerde VZA-kabels uitgehakt. Hierbij is vastgesteld dat in de 

reparatiemortel twee beschadigde kunstsof leidingen aanwezig zijn. 

• Ook de omhulling van de 2 VZA-kabels was op deze plaats beschadigd (vermoedelijk voor het eerder 

uitgevoerde onderzoek). 

• De VZA-kabels zijn voorzien van een dunne laag vet; op de stalen strengen zijn geen 

corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

  
Foto 16: Overzicht locatie 3, na uithakken reparatiemortel. Foto 17:  Vrijgemaakte VZA-kabels locatie 3. 
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Locatie 4, Tichelberg 19 

• Op deze locatie is de reparatiemortel licht verkleurd door een uittredende vloeistof. 

• Na het uithakken van de reparatiemortel is vastgesteld dat de omhulling van de 2 naast elkaar 

gesitueerde VZA-kabels was beschadigd (vermoedelijk voor het eerder uitgevoerde onderzoek). 

• De VZA-kabels zijn voorzien van een dunne laag vet; op de stalen strengen zijn geen 

corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

  
Foto 18: Overzicht locatie 4, na uithakken reparatiemortel. Foto 19:  Vrijgemaakte VZA-kabels locatie 4. 

 

Locatie 5, Tichelberg 20 

• Op deze locatie (op korte afstand van locatie 4) is de reparatiemortel niet verkleurd (zweet niet uit). 

• Na het uithakken van de reparatiemortel is vastgesteld dat de omhulling van de 2 naast elkaar 

gesitueerde VZA-kabels was beschadigd (vermoedelijk voor het eerder uitgevoerde onderzoek). 

• Uit de VZA-kabels steken injectieslangen, waarmee een afdichting tussen omhulling en de stalen 

strengen is aangebracht, 

• Het gedeelte van de VZA-kabels tussen deze, vermoedelijk tijdens het eerder uitgevoerde onderzoek, 

aangebrachte afdichtingen is niet voorzien van een dunne laag vet. 

• Op de “droge” stalen strengen zijn lichte corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

 
Foto 20: Overzicht locatie 5, na uithakken reparatiemortel. Foto 21:  Vrijgemaakte VZA-kabels locatie 5. 

 

 

 

Injectieslang 

Corrosie op VZA-kabels 
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Locatie 6, Tichelberg 3 

• Ook op deze locatie is de reparatiemortel aan het oppervlak niet verkleurd (zweet niet uit). 

• Tijdens het uithakken van de mortel is vastgesteld dat dieper gesitueerde reparatiemortel wel (in 

geringe mate) was verkleurd door een uittredende vloeistof. 

• Na het uithakken van de reparatiemortel is vastgesteld dat de omhulling van de 2 naast elkaar 

gesitueerde VZA-kabels was beschadigd (vermoedelijk voor het eerder uitgevoerde onderzoek). 

• De VZA-kabels zijn voorzien van een dunne laag vet; op de stalen strengen zijn geen 

corrosieproducten aangetroffen. 

• De VZA-kabels staan op spanning. 

  
Foto 22: Overzicht locatie 6, verkleuring mortel onder oppervlak Foto 23:  Vrijgemaakte VZA-kabels locatie 6. 

 

Locatie 7, Tichelberg 4 

• Op deze (en enige) locatie is een verkleuring van het betonoppervlak door een uittredende vloeistof 

aangetroffen, terwijl zich op deze locatie geen betonreparatie aftekent. 

• Na het uithakken van de beton is vastgesteld dat op deze plek 1 VZA-kabel aanwezig is, waarvan de 

omhulling een kleine beschadiging toont (waarschijnlijk vanaf de bouwfase aanwezig). 

• De VZA-kabel is voorzien van een dunne laag vet; op de stalen strengen is corrosie aangetroffen. 

• De VZA-kabel staat op spanning. 

  
Foto 24: Overzicht locatie 7, natte/vochtige plek, geen mortel. Foto 25:  Vrijgemaakte VZA-kabel locatie 7. 
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3. BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES 

Het doel van de verrichtte werkzaamheden is het objectief en onafhankelijk vaststellen van: 

• de oorzaak van het donkerder kleuren van de reparatieplekken aan de onderzijde van de vloeren; 

• de onderhoudssituatie van de VZA-kabels. 

 

De oorzaak van de donkere verkleuring is eenduidig vastgesteld: uit de omhullingsbuizen van de VZA-

kabels treedt een waterige/vette vloeistof. Deze vette vloeistof dringt door de relatief poreuze 

reparatiemortel en tekent zich als een donkere/vette vlek aan het oppervlak af. Op twee 

onderzoekslocaties (nr. 1 en 2) en in tenminste één garagebox (Tichelberg nr. 2) is het aanbod van deze 

vloeistof zo groot, dat het vanaf de onderzijde van het dek c.q. de reparatiemortel op de eronder 

gesitueerde rijbaan c.q. een geparkeerde auto druppelt. 

 

De onderhoudssituatie op 6 onderzochte locaties is, ondanks het uittreden van de vette vloeistof goed. 

Op 1 onderzoekslocatie, waar geen aftekening van uitgetreden vloeistof in de reparatiemortel zichtbaar 

was, is lichte roest op de voorspanstrengen aangetroffen. Dit betrof een strenggedeelte, dat plaatselijk niet 

met vet was omhuld. Bij deze strengen was, aan weerzijden van de (voormalige) onderzoekslocatie, de 

ruimte tussen de omhulling en de stalen streng afgedicht met injectiehars. Aannemelijk is dat de VZA-

kabel aan de andere zijde van injectiehars c.q. naast de reparatieplek (nog steeds) met een laag vet is 

omhuld. 

Op alle 7 onderzoekslocaties is vastgesteld dat de VZA-kabels (nog steeds) op spanning staan. 

 

SGS INTRON acht het aannemelijk dat de lichte roest op de voorspanstrengen, in de onderzoekslocatie 

zonder uitgetreden vloeistof (locatie 5), is ontstaan tijdens en dus aanwezig is sinds de bijna 30 jaar 

geleden uitgevoerde onderzoeks- en herstelwerkzaamheden. 

Met deze aanname onderschrijven de onderzoeksresultaten van 2014 de in 1985 getrokken conclusie: 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het overgrote deel van de resterende kabels tijdens de 

levensduur van de woningen functioneel zal blijven. 

 

Bij deze conclusie plaatst SGS INTRON nog de volgende opmerkingen: 

• Uit de beoordeelde dossierstukken blijkt dat de omhullingsbuizen op Turfberg zijn voorzien van 

velsranden. Hierdoor is de kans op het toetreden van lekwater (bijvoorbeeld als gevolg van gebreken in 

de waterdichte afwerking van de voetgangersstraten) in de omhullingsbuizen groter, dan in de gesloten 

omhullingsbuizen op Tichelberg. Dit lijkt (mede) een verklaring voor de constatering in 1984 door 

Hageman dat “het aantal natte dwars- en langskabels op de Turfberg groter is dan op de Tichelberg”. 

Uit het thans uitgevoerde onderzoek volgt echter dat verreweg de meeste verkleuringen, als gevolg van 

het uittreden van vet uit de omhullingsbuizen, zich aftekent in de twee onderdoorgangen op Tichelberg, 

blok Zuid. In de beoordeelde dossierstukken is niet aangegeven hoeveel VZA-kabels in 1984/1985 per 

blok c.q. de verschillende locaties zijn vervangen. Daardoor kan niet worden beoordeeld of hierin een 

verband ligt met de thans aangetroffen aantal verkleuringen per blok. 

• Het uittreden van vet houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met vochttransport vanaf/door (de 

dakbedekking op) het VZA-dek én met de voor het onderzoek in de begin jaren 80 gemaakte 

beschadigingen in de omhullingsbuizen en het niet herstellen/afdichten daarvan. Om deze redenen 

adviseert SGS INTRON: 

- op korte termijn onderzoek te verrichten naar de functionaliteit van de dakbedekking op de 

voetgangersstraten in dit blok Zuid, dan wel de geplande vernieuwing in dit blok eerder uit te voeren; 

- aansluitend de omhullingsbuizen bij aftekening van de donkere/vette vlekken af te dichten. 
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• Uit de in 1984 door Hageman uitgevoerde controleberekening blijkt dat, inherent aan het ontwerp, in het 

midden van de randvelden (tussen de kolommen) scheuren moeten worden verwacht. Deze scheuren 

zijn in 1984 reeds vastgesteld. Omdat bij het huidige onderzoek (bijna 30 jaar later) nabij deze 

scheuren geen vervolg-schades zijn vastgesteld en de onderhoudssituatie van de kabels ter plaatse 

van deze scheuren niet lijkt af te wijken van de overige VZA-kabels, wordt herstel van deze scheuren 

vanuit technisch oogmerk niet noodzakelijk geacht. 

 

In relatie tot uit te voeren herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden merkt SGS INTRON het volgende op: 

• Voor het vaststellen van de functionaliteit van de dakbedekking op de voetgangersstraten is nader 

onderzoek noodzakelijk. Wij adviseren hierbij ook aandacht te geven aan de volgende vragen: 

- Liggen de voorspanstrengen aan de bovenzijde van het dek aan het betonoppervlak? 

- Zijn deze voorspanstrengen aan de bovenzijde van het dek beschadigd, waardoor (lek) water kan 

toetreden? 

- Wordt het regenwater op het dek voldoende snel afgevoerd; is er geen sprake van langdurige 

waterbelasting? 

• Om na te gaan of het injecteren van de strengen (zoals vastgesteld op locatie 5) een incident is, of juist 

een verklaring is voor het verschil tussen donkere/vette vlekken in de reparatiemortel en “droge“ 

reparatieplaatsen, adviseer ik bij het uitvoeren van het herstel aan de onderzijde van de dekken nog 

enkele “droge” reparatieplekken uit te hakken en te controleren of er wel/niet is geïnjecteerd. 

• Het afdichten van beschadigingen in de omhullingsbuizen, die aftekening van donkere/vette vlekken in 

de reparatiemortel tot gevolg hebben, is een lastige handeling. Een natte/vette ondergrond beïnvloedt 

namelijk het verkrijgen van een goede hechting. Om deze reden moet alle “verontreinigde” mortel en 

beton uit de reparatieplek worden verwijderd. Voor het afdichten moeten de omhullingsbuizen bij 

voorkeur rondom worden vrijgehakt (zonder de voorspanstrengen te beschadigen!). Vervolgens kan de 

staalkabel op de reparatieplek worden voorzien van een extra laag zuurvrij vet en kan de 

omhullingsbuis worden afgesloten met een krimpkous of een opengesneden buis, die om de 

omhullingsbuis wordt geklemd en wordt afgedicht. Vervolgens kan de plek worden gerepareerd in 

overeenstemming met CUR-Aanbeveling 54 “Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten 

cementgebonden mortels”. 
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BIJLAGE A. Plattegrond – assen en stramienen 
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BIJLAGE B. Inventarisatie verkleuringen en scheuren 

Tabel B1. Aantal verkleuringen 

Verkleuringen Turfberg (Blok I) Tichelberg (Blok II) 

Blok Zuid Loopstraat as C-D Loopstraat as F-G Loopstraat as O-P Loopstraat as R-S 

 Woning Aantal Woning Aantal Woning Aantal Woning Aantal 

Overstek -- 0 -- 1 -- 1 -- 2 

Stramien 1-2 44 2 39 1 13 4 8 4 

 2-3 45 1 38 1 14 4 7 3 

 3-4 46 0 37 1 15 1 6 1 

 4-5 47 0 36 1 16 4 5 1 

 5-6 48 0 35 0 17 4 4 5 

 6-7 49 1 34 1 18 0 3 1 

 7-8 50 3 33 2 19 7 2 8 

 8-9 51 2 32 2 20 5 1 4 

Overstek -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 

Totaal  9  10  31  29 

Blok Noord Loopstraat as D’-E’ Loopstraat as G’-H’ Loopstraat as N’-O’ Loopstraat as Q’-R’ 

 Woning Aantal Woning Aantal Woning Aantal Woning Aantal 

Overstek -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 

Stramien 15-16 8 1 27 0 25 0 30 2 

 16-17 9 0 26 0 26 2 38 4 

 17-18 10 0 25 1 27 0 37 0 

 18-19 11 0 24 0 28 0 36 0 

 19-20 12 0 23 1 29 1 35 4 

 20-21 13 0 22 0 30 0 34 0 

 21-22 14 1 21 0     

 22-23 15 0 20 1     

Overstek -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 

Totaal  2  3  3  10 

 

Tabel B2. Locatie scheuren 

Scheuren Turfberg (Blok I) Tichelberg (Blok II) 

 Blok Zuid Blok Noord Blok Zuid Blok Noord 

Stramien  0-1 9-10  14-15 23-24  0-1 9-10  14-15 21-22 

As C-D √ -- D’-E’ √ -- O-P √ -- N’-O’ √ √ 

 D-E √ √ E’-F’ √ √ P-Q √ √ O’-P’ √ √ 

 E-F -- √ F’-G’ -- √ Q-R √ √ P’-Q’ √ √ 

 F-G √ -- G’-H’ √ √ R-S -- √ Q’-R’ √ √ 
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BIJLAGE C. Radarscan wapening in overstek woondek 

 
Figuur C1. Wapeningsverloop in het bovenste deel van het woondek, bandhoogte 60 mm 

 

 
Figuur C2. Wapeningsverloop in het middelste deel van het woondek, bandhoogte 50 mm 

 

scan positie

h
a

rt
li
jn

 b
a

lk

vloerrand

h
a

rt
li
jn

 b
a
lk

scan positie

vloerrand



SGS INTRON B.V. 
A948780/R20140033 

eindrapport 
 
 

Pagina 21 van 21 

 
Figuur C3. Wapeningsverloop in het onderste deel van het woondek, bandhoogte 60 mm 
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