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ANTWERPEN | Albertkanaal brug

THEMA 2

Antislipslijtlaag maakt nieuwe IJzerlaanbrug optimaal berijdbaar

De nieuwe Ijzerlaanbrug verbindt het Ringfietspad, het Singelfietspad en 
de fietsostrade tussen Antwerpen en Essen. Omdat ze zowel uit stalen als 
prefabbetonnen delen bestaat, werd het berijdbare gedeelte bekleed met 
POLYAC®BDM-M van RESIPLAST NV. “Dit vanwege de elasticiteit, de plaat-
singssnelheid en de sterkte van dit meerlaagse systeem”, aldus productma-
nager Bert Dendooven.

MEERLAAGSE CONFIGURATIE
Het POLYAC®BDM-M-systeem bestaat uit een vloeibaar aangebrachte water-
dichting met berijdbare slijtlaag. Het is vakkundig geplaatst door RESITEC, 
dat amper een week tijd nodig had om de nieuwe brug volledig af te werken. 
“Na het volledig voorbereiden en primeren van de oppervlakken bracht RESI-
TEC een POLYAC®BDM-M-waterdichtings- en een antislipslijtlaag aan op de 
stalen brugdekdelen. Bij de betonelementen was de waterdichtingslaag niet 
nodig gezien hun intrinsieke waterdichtheid. Het antislipeffect werd gecre-
eerd door meteen na het aanbrengen van het hars granulaten in de slijtlaag 
te strooien. Tot slot is het ganse oppervlak afgewerkt met een POLYAC®61-
toplaag”, legt Bert Dendooven uit. “Het systeem is rechtstreeks berijdbaar en 
vereist dus geen verdere afwerking in gietasfalt. Het is zelfs bestand tegen 
uitermate zware belastingen, zoals onlangs bleek toen er per ongeluk een 
auto over reed.” 

ONBEPERKT RECOATBAAR
Het POLYAC®BDM-M-systeem biedt waardevolle voordelen. Zo is het onbe-
perkt recoatbaar en kunnen afgesleten delen of mechanisch aangebrachte 
schade jaren na datum nog steeds bijgewerkt worden. “Als je een nieuw laag 

Antislipslijtlaag maakt nieuwe 
IJzerlaanbrug optimaal berijdbaar

Sinds april kunnen fietsers en voetgangers het Albertkanaal in Antwerpen oversteken via een opvallende, lichtgrijze brug. Deze vervangt 
de afgebroken Ijzerlaanbrug en is met haar 490 meter de langste van haar soort in Vlaanderen. De bovenzijde van de toegangshel-
lingen en het brugdek, die ter hoogte van de bochten uit staal en in de rechte stukken uit prefabbeton bestaan, is afgewerkt met een 
performante antislipslijtlaag die het geheel optimaal berijdbaar maakt. 

POLYAC®BDM-M wenst te plaatsen, dan hecht het meteen met de oorspron-
kelijke bekleding, zonder dat deze laatste volledig vervangen moet worden”, 
aldus Dendooven. “Voorts gaat het plaatsen erg snel. Je hoeft slechts drie 
kwartier te wachten vooraleer je aan een volgende laag kan beginnen (afhan-
kelijk van de omgevingstemperaturen), wat tijdswinst oplevert in vergelijking 
met de klassieke systemen. De nieuwe Ijzerlaanbrug is een mooie aanwinst 
voor onze referentielijst, waar al heel wat gelijkaardige realisaties op pronken. 
Denk maar aan de Collegebrug in Kortrijk, de bruggen over het kanaal in 
Wijnegem en Wijgmaal, de bruggetjes in Brugge, enzovoort.”   ■
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Bert Dendooven: “Het plaatsen van het POLYAC®BDM-M-systeem gaat erg snel, 
waardoor het tijdswinst oplevert in vergelijking met de klassieke systemen.”


