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van high performance concrete

WAT IS UW
DROOMBRUG?
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IMAGINE
			 I N N O V A T E
					 I M P R E S S

I M A G I N Inspiration

4

goes hand in hand with creativity and
imagination. We want to create a
world of
opportunities - a universe without limits - but space to float
in the higher altitudes to see
everything in a new perspective.
The world of dreams – reaching for something new, different
or
unconventional.
The
skewed
angle - the desire to challenge the conventional forms, functions or formulas
in High Performance Concrete.

If you can dream it,
you can do it
Walt Disney

NEDERLAND B.V.
Pantone 1375C

WIJ LATEN UW DROOMBRUG
REALITEIT WORDEN
Hi-Con bruggen zijn op maat gemaakte oplossingen met grote waarde voor de
architect, gemeente, ingenieur, aannemer én natuurlijk de gebruiker. Wij creëren
bruggen van high performance concrete voor situaties waarbij een sterk design
én functionaliteit belangrijk zijn. Door de eigenschappen van het materiaal is het
mogelijk om een uniek slank design te realiseren én daarnaast te profiteren van
een onderhoudsvrije brug met een levensduur van meer dan 100 jaar.
In deze brochure leest u meer over de mogelijkheden van Hi-Con bruggen en krijgt
u beeld bij een aantal referentieprojecten. Wij hopen u inspiratie te geven om de
brug van uw dromen te realiseren.

DESIGN EN KENNIS
Wanneer u voor een brug van Hi-Con kiest, zetten wij onze volledige kennis en
ervaring voor u in. Al vroeg in het proces van mogelijke ontwerpen en oplossingen
kunnen wij u adviseren, teneinde de brug van uw dromen te realiseren.
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EEN NIEUWE GENERATIE VAN BETON
In 1986 bedachten de ingenieurs van Aalborg Portland een geheel nieuwe vorm
van beton met een complexe mix van cementbinder en staalvezels. Ze noemden
het CRC: Compact Reinforced Composite.
Dit nieuwe beton bleek in sterkte én duurzaamheid extreem goed te presteren.
Het beton is zeer buigzaam, waardoor wapeningsstaal veel effectiever ingezet
kan worden zonder het ontstaan van scheurvorming, ook onder zeer moeilijke
omstandigheden. In de meeste gevallen is een kleinere hoeveelheid high
performance concrete nodig in vergelijking met reguliere beton.

CRC: EEN VEILIGE KEUZE
Hi-Con is sinds 2001 verder gegaan met de doorontwikkeling van CRC, de
oudste en meest gedocumenteerde high performance concrete op de markt.
Wij hebben CRC ontwikkeld tot een nieuwe generatie van high performance
concrete, genoemd i2 , i3 en i4.
U kunt meer lezen over ons materiaal op onze website: hi-con.nl onder de
pagina: de grondstoffen.
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SLANK DESIGN

C AT H A R I N A BR UG , LE IDEN
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CATHARINABRUG
BRUGTYPE:
Design & Construct
ARCHITECT:
DP6, Leiden
AANNEMER:
Gebr. Schouls, Leiden
JAAR:
2016
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DESIGN &
CONSTRUCT
BRUGGEN
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DESIGN & CONSTRUCT BRUGGEN
SLANK DESIGN
Als u kiest voor een Design & Construct brug, dan maakt u optimaal gebruik
van de voordelen van high performance concrete. Ranke, minimalistische
ontwerpen liggen binnen handbereik. Zeker in geval van beeldbepalende locaties
kan de Design & Construct brug een prachtige oplossing bieden.
ONDERHOUDSVRIJ
Een brug van high performance concrete is door zijn 100+ jarige levensduur
uiteraard een uitblinker in duurzaamheid, maar daarnaast ook nog eens zeer
makkelijk in onderhoud. Eén keer in de twintig jaar een goede schoonmaakbeurt, verder hoeft er niks te gebeuren. Het draait dus allemaal om esthetica
én duurzaamheid.
KANSEN BIJ RENOVATIE
Veelal wordt Design & Construct toegepast in renovatiesituaties. Bij renovatie
van een bestaande brug, moet de nieuwe brug volledig zijn toegerust op de
eisen van deze tijd. Door in te zetten op high performance concrete
profiteert u van een levensduur van meer dan 100 jaar en kan tegelijkertijd aan
de esthetische eisen worden voldaan. Een mooi voorbeeld is de Langetaambrug
in Maasland. Dankzij de toepassing van high performance concrete kon een
exacte replica worden gemaakt van deze monumentale brug. Hét bewijs dat oud
en nieuw perfect samen kunnen gaan.
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DE LANGETAAMBRUG

L A NG E TA AMBR UG , MAAS L AN D

LANGETAAMBRUG

BRUGTYPE: Design & Construct
ARCHITECT: ipv Delft
AANNEMER: CMD
CONSTRUCTEUR:
Pieters Bouwtechniek b.v.
JAAR:
2015
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DELFT BRUGGENSYSTEEM
MET HI-CON BRUGDEK
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DELFT BRUGGENSYSTEEM
MET HI-CON BRUGDEK

Zoekt u een superslanke, onderhoudsvrije standaardbrug? Die snel en vrijwel
zonder overlast is te plaatsen en ook nog eens bijzonder lang meegaat? Dan
kunt u kiezen voor het Bruggensysteem Delft met brugdek van Hi-Con high
performance concrete. De basis van het bruggensysteem bestaat uit dunne
dekplaten in high performance concrete. Dit systeem hebben wij ontwikkeld in
samenwerking met ipv Delft en Pieters Bouwtechniek. Meer dan 30 jaar aan
kennis en innovatiekracht zijn hierin samengekomen.
Als u kiest voor dit systeem dan kiest u voor:
•
•
•
•
•
•

Levensduur 100+ jaar
Onderhoudsvrij brugdek en onderhoudsarm hekwerk
Minimale bouwhinder door zeer snelle plaatsing
Een meegestorte anti-sliplaag in het brugdek, waardoor de traditionele
slijtlaag overbodig is
Keuze in diverse kleuren voor de anti-sliplaag
Zelfherstellend beton

LICHT VERKEER
Het bruggensysteem is in eerste instantie geschikt voor toepassing in fiets- en
voetgangersbruggen.
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CAT H A R I NA B R UG , LE IDEN
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VOORDELEN VAN HIGH PERFORMANCE CONCRETE

Slank en minimalistisch design
Hoge sterkte - bijna als staal
Extreem duurzaam en onderhoudsarm
Vrijheid in vorm en esthetisch design
Levensduur 100+ jaar
Onderhoudsvrij brugdek

17

ONGELIMITEERDE OPPERVLAKAFWERKINGEN

TYPE G1

TYPE G4
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TYPE G2

TYPE G2S

TYPE G7

TYPE G8

CONTACT:

Hi-Con Nederland b.v
Lozerweg 44-46
6006 SR Weert
NEDERLAND B.V.

info@hi-con.nl
+31(0)88-8118 390

W W W. H I- C ON . N L
@ H I C O N _ N ED ER L AN D
H I -C O N N ED ER L AN D
H I -C O N N ED ER L AN D B. V.

INNOVATION PARTNERS:
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Het innovatieve vermogen van high performance concrete is erg hoog. In de
toekomst zijn er veel nieuwe toepassingen mogelijk met dit prachtige
constructieve materiaal.
Om deze nieuwe toepassingen te gebruiken moeten we open staan voor
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen partners in de industrie,
ontwikkelaars, architecten, constructeurs, producenten, klanten en
eindgebruikers.

NEDERLAND B.V.

We n o d i g e n i e d e r e e n u i t o m o n z e k r a c h t e n t e b u n d e l e n o m d e w e r e l d t e
ontdekken van high performance concrete.
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