
Aan de Zonnelaan te Groningen is een van de 
eerste hoogbouwprojecten in Groningen 
aardbevingsbestendig gebouwd. Het 
nieuwbouwproject omvat 284 jongeren-
eenheden. Remix Droge Mortel uit Borger 
ontwikkelde als eerste Nederlandse 
mortelfabrikant een innovatieve aardbevings-
bestendige ER (Earthquake Resistance) mortel 
voor het metselwerk. 

Aardbevingsbestendige 
doorstrijkmortel
Zeker bij hoogbouw moet je te allen tijde 
voorkomen dat stenen tijdens een aardbeving 
losraken. Door loskomend metselwerk kunnen 
slachtoffers of zelfs doden vallen. Aannemer Van 
Wijnen benaderde Remix als toonaangevende 
mortelfabrikant om een aardbevingsbestendige 
doorstrijkmortel te ontwikkelen. Het project 
Zonnelaan was gelijk de ultieme test. De sterk 
zuigende en ook nog bezande metselstenen waren 
al gekozen ruim voordat het besluit om 
aardbevingsbestendig te gaan bouwen werd 
genomen. Extra uitdaging: de sterk zuigende 
stenen moesten ook droog (zonder 
voorbevochtigen) kunnen worden vermetseld. 

Nieuwe generatie ER-mortels
Met deze extreme uitgangspunten is het R&D-team van 
Remix aan de slag gegaan. Na veel onderzoek en vele 
proefmuren resulteerde dit in een heel nieuwe generatie ER 
(Earthquake Resistance) mortels. Remix ER-mortels vormen 
een bijzonder sterke verbinding tussen de metselstenen. Ze 
geven een superieure hechting om losraken van de stenen te 
voorkomen. Deze mortels zijn in aardbevingsgebieden breed 
inzetbaar als metsel- doorstrijk- of dunbedmortel. Natuurlijk 
zijn de ER-mortels ook uitbloeiingsarm (UA) leverbaar voor 
een mooie schone gevel zonder hinderlijke witte kalkuitslag. 

Hoog metseltempo
Metselbedrijf K. Strating uit Groningen metselde project 
Zonnelaan volgens de doorstrijktechniek met Remix 
Uitbloeiingsarme ER-doorstrijkmortel. Het metselwerk is 
“gepointmasterd”.Daarbij druk je met een speciale roller de 
voeg aan en werkt deze tegelijkertijd af. Dat heeft o.a. als 
voordeel dat er geen voeger meer nodig is. En de kwaliteit is 
beter omdat metselmortel en voeg één geheel zijn. De 
metselaars waren zeer enthousiast over de verwerkbaarheid 
van de ER-doorstrijkmortel en het hiermee behaalde 
metseltempo. Appie Strating: “Zelfs in de winterperiode 
konden we nog veertig tot vijftig lagen per dag opzetten”. De 
mortelkleuren crème en donkergeel vormen een harmonieus 
geheel met de metselsteen type teunisbloem van Wienerberger. 
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