
5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De steigers in de Woonschepenhaven verkeren in een redelijke tot matige staat. Er valt onderscheid te

maken tussen de delen uit de beginjaren veertig en de delen die later in de zestigerjaren van de 20ste eeuw zijn

geplaatst. De meeste schades doen zich voor bij de oudste steigers. Op veel locaties zijn er problemen bij de

bevestiging van de staalprofielen aan de randen van de betonelementen. De zichtbare stalen delen betreffen

geen wapeningstaven maar stalen strips die de verankering verzorgen van het staalprofiel. Naast de schades

aan de randen is er op diverse locatie carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie geconstateerd. Gezien

het schadebeeld is chloride geïnitieerde wapeningscorrosie uitgesloten. Gezien de ouderdom van de steigers kan

er vanuit worden gegaan dat het beton rond de wapening gecarbonateerd is en het gecarbonateerde

wapeningscorrosie betreft. 

Aan de bovenzijden van de steigers treden de schades voornamelijk op bij de afwerklaag welke is aangebracht

op de originele draagconstructie. 

Het laatste gedeelte van steiger 4 is niet geïnspecteerd. Door dreigende opstelling van een aanwonende was het

niet verantwoord om op een veilige wijze de inspectie te voltooien 

Om de objectfunctie in stand te houden wordt geadviseerd om grootschalig onderhoud te gaan uitvoeren.

Alle betonschades dienen conform de CUR aanbeveling 53 & 54 & 56 te worden hersteld. Daarmee wordt het

alkalische milieu rond de wapening hersteld en is de wapening afgeschermd van verdere klimatologische

invloeden.  Met goed onderhoud kan de restlevensduur van het object op een niveau van 20 jaar worden

gebracht. Daarbij moet worden opgemerkt dat mogelijk na 10 jaar opnieuw een deel hersteld moet worden. De

visuele inspectie betreft een momentopname waardoor schademechanismen die nu nog niet detecteerbaar zijn

wel kunnen optreden. 

Om het object tot 30 jaar in stand te houden zal er elke 10 jaar rekening gehouden moeten worden met een

onderhoudsmoment. Een oplossing om het onderhoud in de 30 jaar te beperken is het aanbrengen van

kathodische bescherming waarmee de staat van de wapening stabiel gehouden kan worden. Dit is echter een

duurdere oplossing dan het regulier herstellen. De restlevensduur langer dan 30 jaar oprekken is niet mogelijk

omdat het object over 30 jaar volledig aan het einde van zijn technische levensduur is.

Ten aanzien van de aanlegfunctie van de steiger wordt geadviseerd om de woonschepen te ontkoppelen van de

steiger en te verankeren aan meerpalen. De bolders en andere aanlegmiddelen zijn verankerd in de rand van het

oude dek. Gezien de schades aan de onderzijde bij de verankering van de staalprofielen is het aannemelijk dat

de bolders samen met de staalprofielen losgetrokken worden.

De steunpunten aan het uiteinde van steiger 4 zijn aangepast. Ter ondersteuning zijn diverse steunpunten

vervangen of is het steunpunt opgehoogd met houten blokken. Door de wijziging van oplegging is het dek nu

opgelegd op houten blokken. De wijziging van de oplegging heeft als risico dat het dek niet meer is opgelegd op

een lijnvormig steunpunt maar nu op puntvormige steunpunten. Met de huidige beschikbare informatie is het niet

duidelijk of de wapening in het dek hierop waarschijnlijk niet berekend is. 
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