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Koen Driessens, CEO Vogel Belgium:

‘Met opgedrukte stroom
schakelen we betonrot uit’
Ook zo bevreesd dat uw bedrijfsgebouwen vroeg of laat aangevreten worden door
betonrot? En de herstellingswerken u ettelijke duizenden euro’s zullen kosten?
Redder in nood is voortaan Vogel Belgium, dankzij een innovatief systeem dat
betonnen constructies onder stroom zet.
door Ruud Van De Locht | fotografie Wim Kempenaers

Als joint venture tussen Mourik en Vogel KB BV – die beiden
behoren tot de internationale familiale holding Joh. Mourik
& Co. Holding BV – staat Vogel Belgium in voor herstel,
renovatie en reparatie van allerlei betonstructuren. ‘Een
van onze meest innovatieve technieken is de kathodische
bescherming van gebouwen met opgedrukte stroom.
Daarbij plaatsen we een gebouw voortdurend onder lichte
stroom, om het corrosieproces van het wapeningsstaal
stop te zetten. Door een halt toe te roepen aan corrosie,
stoppen we scheurvorming in het beton of het loskomen
van betonbrokstukken’, licht CEO Koen Driessens van het in
Antwerpen gevestigde betonreparatiebedrijf toe.
Voornamelijk chloriden, zeg maar zouten, zijn een gevreesde
vijand van constructies in beton. Zij zorgen ervoor dat het
wapeningsstaal gaat corroderen en daardoor uitzet. Na
verloop van tijd ontstaat zo ernstige schade. De klassieke
reparatie door het verrotte beton af te kappen en door nieuw
beton te vervangen, is erg arbeidsintensief en dus een dure
aangelegenheid. Dergelijke aanpak zorgt bovendien slechts
voor een tijdelijke oplossing, want de eigenlijke oorzaak blijft
verder woekeren. Vogel Belgium weet dit corrosieproces wel
stil te leggen, door via anodes een beschermstroom door het
beton naar het wapeningsstaal te sturen.
10 TOT 25 JAAR GARANTIE

Terwijl kathodische bescherming met opgedrukte stroom in
Nederland al tientallen jaren wordt toegepast, vindt die in ons
land pas nu ingang op grotere schaal. Door de toenemende
interesse in Vlaanderen voor deze techniek, was de start van
een Belgische vestiging voor Vogel Nederland een logische

stap. Koen Driessens: ‘Met kathodische bescherming kunnen
we de levensduur van betonnen constructies aanzienlijk
verlengen. Onze klanten bieden we een minimumgarantie
van tien jaar aan. Momenteel werken we aan de Leopold IItunnel in Brussel, waarvoor de garantietijd zelfs 25 jaar loopt.
Tegelijk ontzorgen we onze klanten, aangezien zij niet langer
aangewezen zijn op het klassieke betonherstel.’

‘Bij een onregelmatigheid kan het systeem
onmiddellijk detecteren waar de oorzaak
ligt en ingrijpen.’
Vogel Belgium biedt hen ook een cruciaal monitoringsysteem
aan, waarbij de staat van een betonconstructie constant vanop
afstand wordt opgevolgd. Eenmaal per jaar wordt die ook ter
plekke gecontroleerd. ‘Bij een onregelmatigheid kunnen we via
ons systeem onmiddellijk detecteren waar de oorzaak ligt en
ingrijpen. Want de oorzaak van een probleem kan ook liggen
bij bijvoorbeeld een lekkende voeg die zich 100 meter verderop
bevindt. Door die te dichten, is het probleem opgelost en
vermijd je dure herstelkosten in de toekomst.’
Het meest iconische gebouw dat Vogel Belgium tot nog toe
in België heeft aangepakt, is de Antwerpse Boerentoren.
‘Al is hier geen sprake van een klassiek geval van betonrot’,
verduidelijkt de CEO. ‘Bij de Boerentoren gaat het om een
stalen constructie met natuur- en bakstenen. Het staal was
door corrosie uitgezet, waardoor de stenen structuur enorm
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was aangetast. Met niet minder dan 9.000 geplaatste anodes
staat de Boerentoren nu permanent onder stroom.
Zo kunnen we hem voortdurend vanop afstand monitoren en
het corrosieproces stoppen.’

'Op jaarbasis varieert een
monitoringcontract tussen 1.000 en 2.000
euro. Daarvoor krijgt de klant een project
dat start met een goed vooronderzoek en
een gedegen opvolging.'

Hoewel kathodische bescherming bij een leek als pure
raketwetenschap kan overkomen, is de techniek wel
betaalbaar. ‘Op jaarbasis varieert een monitoringcontract
tussen 1.000 en 2.000 euro. Daarvoor krijgt de klant dan een
project dat start met een goed vooronderzoek om de actuele
toestand van de betonstructuur te meten en een gedegen
opvolging aan de hand van een performant controlesysteem.
Na systematische controles waarbij alle gegevens vanop
afstand worden ingelezen, ontvangt hij telkens een rapport

over de kwaliteit van zijn gebouw. Hierdoor kan dat een
gevoelig langere levensduur krijgen. Omdat kathodische
bescherming bij de constructie van nieuwe betonnen
gebouwen meteen geïntegreerd kan worden, is het bovendien
een duurzame techniek.’
GROOT POTENTIEEL

Met intussen ook bij de overheid een toenemende
interesse merkbaar, wil Vogel Belgium zijn team van acht
gecertificeerde medewerkers dringend uitbreiden met een
aantal betonherstellers. ‘Aangezien we alle disciplines in
huis hebben en we ook het studiewerk van a tot z kunnen
uitvoeren, vinden allerhande opdrachtgevers ons. Het
potentieel aan mogelijke opdrachten is quasi eindeloos, want
naast gebouwen en tunnels zijn bijvoorbeeld ook zwembaden,
uitkragende terrassen en parkingvloeren onderhevig aan
corrosie’, weet Koen Driessens nog. ◀
> www.vogelbelgium.be
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