Een deel van Hoog Catharijne heeft al
een nieuwe dekvloeren en tegelvloeren
terwijl andere stukken nog op hun beurt
liggen te wachten.
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Snelle Specie
en mechaniSch
reien in hartje
Utrecht
Onder de noemer CU2030 worden Utrecht Centraal Station, Hoog
Catharijne en ook de omliggende gebieden waar Jaarbeurs, kantoren,
winkels, en uitgaansgelegenheden te vinden zijn, klaargemaakt voor de
toekomst. Een enorm gebied dus. Zo’n 20.000 m2 ervan wordt door
AKN Afwerkvloeren voorzien van zandcementdekvloeren. Gesmeerd,
maar wel volgens de nieuwste traditie.
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Dankzij de afstandhouders komt de
wapening in het midden van de dekvloer te
liggen.

Tegelen na een
dag of twee
Meegroeien moet

Utrecht Centraal Station is één van de drukste
stations van Nederland; misschien wel hét
drukste. Per jaar doen zo’n 65 miljoen reizigers
Utrecht CS aan. Dat is meer dan twee keer zoveel
als waar het station voor is gebouwd. En de
verwachting is dat dat over een jaar of tien zelfs
drie keer zoveel zal zijn. Utrecht CS moet worden
aangepast voor de huidige reizigersstroom, en
worden voorbereid op die van de toekomst. En
dat geldt niet alleen voor het station, maar voor
het hele stationsgebied; inclusief het overdekte
winkelcentrum Hoog Catharijne. Het moet allemaal veiliger en leefbaarder worden. Opknappen
en uitbreiden dus, kort gezegd.
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Meerjarenproject

Om al die mensen bewegingsruimte te geven, is
er meer vloeroppervlak nodig. Hoog Catharijne
krijgt er 23.000 m² winkelruimte bij, er worden
19.000 m² winkelpassages toegevoegd en 11.000
m² hotel- of kantoorruimte. Daarnaast wordt er
nog eens 6.000 m² winkelruimte gerenoveerd.
Een groot gedeelte van die bijna 60.000 m² dekvloeren wordt door AKN Afwerkvloeren gerealiseerd. Het bedrijf uit Bodegraven doet zowel het
vernieuwen van dekvloeren als het aanbrengen
van dekvloeren in de nieuwe delen. Uiteraard
gaat dat niet in één keer, het project is over een
jaar of vijf uitgesmeerd. Het meest recente werk
deden de vloerenleggers eind oktober; de dekvloer van een nieuwe verdieping van het Centraal
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Het is gewoon
beter voor je

PIR isolatieplaten zorgen ervoor dat er geen schadelijke koudebruggen ontstaan.

Station aan de kant van het Beatrix-theater. Het
ging om zo’n 1000 m² zwevende zandcementdekvloer.

Risico’s beperkt

Vrijwel alle dekvloeren die AKN Afwerkvloeren
in Hoog Catharijne legt zijn zwevend uitgevoerd.
Ron Kastelein van het vloerenbedrijf legt uit
waarom. “Het zijn allemaal verdiepingsvloeren.
Leg je die hechtend, dan creëer je koudebrugen
waardoor je het risico loopt op condensvorming.
Dat moet je proberen te voorkomen. De vloeren
worden namelijk afgewerkt met tegels en als die
van onderaf nat worden dan heb je grote kans
op schade.” Als ander voordeel van de zwevende
uitvoering met isolatie noemt hij het reduceren

van trillingen en geluid. “Voordat we de dekvloeren aanbrachten voelde je gewoon de heftrucks
op de verdieping onder je rijden. Dat was daarna
echt een stuk minder.”

Dikte afhankelijk van hoogte

Enkele dekvloeren konden niet zwevend worden gelegd. “Je moet de isolatie op een vlakke
ondergrond aanbrengen”, licht Ron Kastelein toe.
“Op sommige stukken waar de oude dekvloer was
gesloopt, was de betonvloer zo slecht dat er na
het uitvlakken onvoldoende hoogte overbleef voor
het hele vloersysteem.” Het vloersysteem bestaat
uit 4 tot 6 cm dikke isolerende PIR-platen. De dikte
van het isolatiemateriaal is afhankelijk van de
beschikbare hoogte. De PIR-platen zijn afgedekt
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met dampwerende folie. Op sommige plekken
is met een ander isolatiemateriaal gewerkt, met
de 8 mm dikke Isolgomma. Het nieuwe product
van Imbema zorgt voor de opvang van trillingen.
Daarnaast heeft het een ingebouwd vochtscherm
dat beschermt tegen condensering van onderaf
zodat afdekken met folie niet nodig was.
Op het isolatiemateriaal zijn afstandhouders
geplaatst. Die zorgen ervoor dat de wapening die
vervolgens overlappend wordt neergelegd, in het
midden van de dekvloer komt te zitten. De wapening is overlappend neergelegd, zodat er geen
zwakke plekken in de vloer ontstaan. De dekvloer
zelf is zo’n 6 tot 8 cm dik, wederom afhankelijk
van de beschikbare hoogte. Hij is in twee lagen
gelegd. Eerst een laag van 3 à 4 cm die is vlakge-

Dit materiaal
wordt
snoeihard!

maakt en verdicht. Vervolgens is het bovenste
laagje losgeharkt waarna meteen de tweede laag
is aangebracht en afgewerkt.

Keihard en supersnel

Voor de dekvloer heeft AKN Afwerkvloeren met
een speciale specie van SCHÖNOX gewerkt, de
SEB. “Dat is een behoorlijk vette specie, 1 op 3,5
tot 4”, zegt Ron Kastelein. “We hadden die specie
nodig om de vereiste sterkte te halen. Nou, dat
lukt wel want dit materiaal wordt snoeihard!”
Het moest een Cw 18 vloer worden, vergelijkbaar
met de vroegere D30. Dergelijke vloeren hebben
een behoorlijke druksterkte. Een overbodige luxe
is dat niet, gezien de hoeveelheid mensen die er
binnenkort overheen gaat.

De vrachtwagen met de mengsinstalllatie werd zo dicht mogeljk bij de werkplek gezet. Dan nog waren er soms slangen van
ruim 100 meter nodig om de specie op de juiste plek te krijgen.
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De specie wordt verdicht door lopen waarna de
mechanische rei ook nog een duit in het zakje doet.

We mochten en mogen nog altijd
zandcementdekvloeren leggen
Andere reden om voor de Schönox SEB te kiezen
is dat wanneer hij begint te binden, hij snel op
zijn eindresultaat zit. Unimar tegelwerken – het
bedrijf waarvan AKN Afwerkvloeren het werk
heeft aangenomen – kon daardoor al na een dag
of twee met het verlijmen van de tegels beginnen. De truc zit hem in het snelestrichbindmiddel, waardoor er water chemisch word gebonden.
Voordeel daarvan is ook dat de vloer minder sterk
krimpt en er dus ook minder kans is op krimpscheuren en -schade.

Thermometer in de gaten houden

Voor het beste resultaat heeft de specie wel
zijn temperatuur nodig. “Het liefst boven de 14
graden”, aldus Ron Kastelein. “Is het kouder dan
duurt het langer voor hij begint uit te harden.
We hebben dat hier een jaar of twee geleden
meegemaakt. Het vroor toen en omdat het
gebouw open was, was het binnen ook rond het
vriespunt. We hebben toen wel een tent om de
vloer heen gebouwd maar een dag later was de

specie nog nat. Maar toen hij eenmaal ‘pakte’
was hij wel binnen een dag hard en konden we er
alles mee doen.”

Indianenverhalen ontkracht

AKN Afwerkvloeren werkte met een wagen met
menginstallatie die de specie verpompte naar
de werkplek. Zo konden de vloerenleggers zo’n
250 m2 per dag realiseren. Zou er semigeautomatiseerd of zelfs helemaal traditioneel worden
gewerkt, dan was zo’n oppervlak absoluut niet
denkbaar. Al was het maar omdat de regels van
de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) dat niet toestaan. Dat heeft alles te maken
met de arbeidsomstandigheden bij het leggen
van zandcementdekvloeren. Vijf jaar geleden
ontstond daar een hoop commotie over. “Het
was zelfs zo erg dat er aannemers en architecten
waren die dachten dat dit type vloer helemaal
verboden was!”, zegt Ron Kastelein. “Niets is echter minder waar! Ze zijn voor de gek gehouden!
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Ook bij grote vloeroppervlakken als in
Hoog Catharijne bleek
de kleine mechanische trilrei zijn mannetje te staan.

Kantstroken helpen
om de zwevende dekvloeren vrij te houden
van de constructie en
alles wat daar mee in
contact staat.
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We mochten en mogen nog altijd zandcementdekvloeren leggen. Er zijn wel regels voor gekomen. Zo moeten vloerenbedrijven bijvoorbeeld
vanaf januari 2015 met een mechanische rei
werken.”

Mechanische rei in de praktijk

AKN Afwerkvloeren heeft niet tot het laatst
gewacht. Het bedrijf uit Bodegraven werkt al
minstens een jaar met de Lomar-rei. “Natuurlijk
is het wennen geweest voor de jongens maar
zodra ze de slag te pakken hadden zagen ze ook
de voordelen in. Ze zijn een stuk minder op hun
knieën aan het werk. Specie verspreiden en vlaklopen en de rei verplaatsen, dat is het ongeveer.”
Naast de grote mechanische rei, waarmee banen
van zo’n 3 m breed kunnen worden gemaakt,
is in Utrecht ook de veel kleinere mechanische

trilrei Airone NL van leverancier Omtzigt Bouwmaterialen BV gebruikt. “Dat is echt een handig
apparaat”, zegt Ron Kastelein. “Niet alleen voor
kleine ruimtes waar je met die grote rei niet uit
de voeten kunt, maar ook bij grote projecten als
hier in Utrecht. Je bedient hem in je eentje. Je
maakt er de vloer mee vlak en je verdicht hem tegelijkertijd. Je verdicht de specie zelfs vele malen
meer dan je met de hand doet.”
De vloerenlegger uit Bodegraven is niet ongelukkig met de verplichte innovaties in zijn branche.
Hij ziet het als een broodnodige stap voorwaarts
voor de zandcementdekvloerenbranche. “Het is
gewoon beter voor je. En als je de slag te pakken
hebt gaat het ook nog sneller. Hoe dan ook, zonder dit soort ontwikkelingen zouden we projecten als hier in Utrecht niet meer kunnen maken.”

Natuurlijk is het
wennen geweest

Nog een stap vooruit;
AKN Afwerkvloeren
werkte in Utrecht met
de nieuwe vlindermachine Colibri NL van
Omtzigt Bouwmaterialen BV die slechts
de helft weegt van
de gebruikelijke apparaten.
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Zandcementdekvloeren leggen in de 21ste
eeuw, de machine
doet het zware werk.

Vloeren Hoog Catharijne/Utrecht CS
Opdrachtgever: Pro Rail
Architect: Benthem Crouwel Architekten, Amsterdam
Aannemer: Besix, Brussel (België)
Aannemer vloeren: Unimar tegelwerken, Bodegraven
Zandcementdekvloeren : AKN Afwerkvloeren, Bodegraven

Zandcementdekvloeren leggen, de spelregels
Nog altijd mogen er zandcementdekvloeren worden gelegd.
Om het werk van vloerenleggers lichamelijk minder belastend te maken zijn er wel regels opgesteld. Zo is taakroulatie
verplicht wanneer de ploeg uit meer dan één persoon bestaat.
Daarnaast mogen zandcementdekvloeren vanaf 1 januari 2015
in principe alleen nog met behulp van een mechanische rei of
robot worden gemaakt, tenzij dat technisch niet mogelijk.
De volledige regels zijn te vinden in de brochure ‘Gezonde toekomst voor zandcementdekvloer’. De brochure is onder meer te
downloaden van de website www.tbafbouw.nl/publicaties
Een aantal regels uit de brochure staan hieronder.
Als de specie volautomatisch wordt gemengd en getransporteerd is er:
• in combinatie met een mechanische rei of robot geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon en per
locatie gelegd mag worden.
• een maximum van 60 m2 per persoon per dag dat handmatig
mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een
mechanische rei of robot te gebruiken. Er is geen beperking
aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.
Als de specie semimachinaal wordt gemengd en getransporteerd, dan is er:
• in combinatie met een mechanische rei of robot een maximum van 80 m2 per persoon per dag om aan vloeren te
maken. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd
mag worden per locatie.
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• een maximum van 50 m2 per persoon per dag dat handmatig
mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een
mechanische rei of robot te gebruiken. Er is geen beperking
aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.
Als de vloerenpomp handmatig wordt gevuld en de specie
mechanisch wordt getransporteerd, dan is er:
• in combinatie met een mechanische rei of robot een maximum van 50 m2 per persoon per dag om aan vloeren te
maken. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd
mag worden per locatie.
• een maximum van 40 m2 per persoon per dag dat handmatig
mag worden gemaakt als het technisch niet mogelijk is een
mechanische rei of robot te gebruiken. Er is geen beperking
aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.
• een maximum van 10 liter water per emmer wanneer water
handmatig wordt toegevoegd.
Als de cementmolen handmatig wordt gevuld en de specie per
kruiwagen of emmer wordt getransporteerd, dan is er:
• Een maximum van 20m2 per persoon per dag om aan vloeren
te maken, met een maximum van 40m2 per locatie.
LET OP!
Dit is slechts een deel van de regels die gelden bij het leggen
van zandcementdekvloeren. Download de brochure
‘Gezonde toekomst voor zandcementdekvloer’ van
www.tbafabouw.nl/publicaties voor het complete overzicht.
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