
Fundamen ele 
ervaring 

In Nederland en in Duitsland, waar we ook erg actief zijn, 
worden gebouwen van twee of drie bouwlagen vaak gefun-
deerd op een zandpakket. En terecht: waarom de bouw moei-
lijker (lees: duurder) maken dan strikt noodzakelijk is? 
Normaal gesproken zijn de risico's van deze handelwijze gering. 

Dat is niet langer het geval als 
de omstandigheden ingrijpend 
veranderen. Als de grondwa-
terstand sterk wordt verlaagd 
omdat voor een groot project 
de bodem wordt drooggema-
len, of als de grond gaat ver-
schuiven omdat er in de omge-
ving wordt afgegraven, als 
gesprongen leidingen de 
grond verzadigen met vocht....; 
dan worden fundamenten 
ondermijnd. Omdat de draag-
kracht van de ondergrond, 

waarop ze zijn gebaseerd, niet 
meer dezelfde is als waarop de 
berekeningen waren gemaakt. 

En dan? 
Dan is hettijd voor FloorLift. 
FloorLift pakt het probleem bij 
de wortel aan: door diepte-
injecties met zeer expansief 
speciaalschuim wordt de 
bodem onder de betreffende 
meters fundament op het 
gewenste draagniveau ge-
bracht. Holle ruimten worden 

opgevuld, de grond verdicht. 
De fundamenten worden 
daardoor weer gesteund zoals 
de constructeur indertijd heeft 
bedacht. Zodat het gebouw 
daarna weer 'staat als een 
huis'. 

We hebben inmiddels veel 
praktijkervaring met diepte-
injecties opgedaan. Het is een 
waardige nieuwe loot aan de 
stam van ons specialisme: 
bodeminjecties. In een volgen-
de nieuwsbrief meer over de 
ins en outs van deze specia-
liteit die niet is geeigend voor 
onderheide panden en projec-
ten op veengrond, maar verder 
veel perspectief biedt. Ook -
vooral - voor de opdrachtge-
ver. 
Wilt u meer weten? Kijk op 
www.floorlift.com of vraag 
nadere documentatie aan. 

06k in 
Deventer 
Hemelsbreed niet meer dan 
enkele honderden meters van 
de Stromarkt verwijderd: de 
Polstraat. In die smalle straat 
achter het stadhuis, is de 
dansschool Eppink gevestigd, 
een begrip in Deventer e.o. 
De twee monumentale pan
den waarin het instituut is 
gevestigd, zijn prachtig 
bepleisterd. 

FloorLift heeft de eeuwenoude 
panden in de vorige eeuw 
(1999) behoed voor verdere 
verzakking. Het was een van 
de eerste diepte-injectiepro-
jecten die door ons werd uitge-
voerd. 

Nieuwe 
funderings-
techniek 
Aan de universiteit van 
Eindhoven is onlangs ir. F. 
Moonen gepromoveerd op 
een nieuwe funderingstech-
niek voor woning- en laag-
bouw. 
De methode voorziet in het op 
voorhand fabrieksmatig pro-
duceren van betonnen ele-
menten. Per project worden 
de prefab-elementen op maat 
gezaagd, waarna met het 
opbouwen kan worden begon-
nen. De bouwtijd wordt daar-
mee tot een nieuw minimum 
teruggebracht. 
Het systeem is op twee proef-
projecten getest, meldt het 
Technisch Weekblad. 

FloorLift 
B E T O N V L O E R - E L E V A T I E 

FloorLift blijft nauw betrok-
ken bij de spoorwegen. De 
vaste aannemers van de NS 
en ook het eigen Rail 
Infrabeheer weten ons te 
vinden als een probleem is 
te wijten aan verzakking van 
de ondergrond, haast is 
geboden en overlast niet op 
prijs wordt gesteld. Meestal 
brengen we verzakte Har-
melenplaten (de betonele-
menten waaruit de meeste 
spoor-wegkruisingen van zijn 
opgebouwd) weer in balans, 
maar bij het Brabantse Best 
was het een ander geval. Als 

Spoorbaan 
weer beter/best 
gevolg van een onvolkomen-
heid in de bouwmethode is, 
over een lengte van ca. 3 mtr., 
ruimte ontstaan onder de uit-
einden van deze betonbaan. 
Door deze ruimte ontstond 
buiging van de uiteinden van 
de betonbaan bij het passe-
ren van treinen. Wordt hier-
aan niets gedaan dan neemt 
de buiging toe. Floorlift heeft 
de reeds aanwezige ruimte 
opgevuld en de draagkracht 
van de ondergrond verbeterd 
door stabilisatie met diepte-
injecties. hiermee is het 
gevaar voor een te grote bui
ging afgewend. 

Blijdorp 
Een moderne dierentuin is een 
soort verzameling Biotopen 
waarin tal van dieren in hun 
eigen natuurlijke omgeving 
wonen. Rotterdam Zoo, bij een 
groot publiek beter bekend 
onder de naam diergaarde 
Blijdorp, is zo'n gemeenschap. 
En niet alleen voor dieren, ook 
voor mensen zijn er allerlei 
landschappen nagebouwd. 
Zodat het publiek van het ene 
continent het andere kan 
betreden; op een enkele dag 
een wereldreis kan maken. 

Een van de wereldlandschap-
pen waarmee het publiek ken-
nis kan maken: De Zee van 
Cortes, in weerwil van de 
naam geen zee, maar een 
droge woestijn in Mexico. 
Om een prettig-subtropische 

sfeerte scheppen is de 
woestijn overdekt en voorzien 
van vloerverwarming. 
Minder prettig voor op comfort 
gestelde westerlingen, was 
datde 'woestijn' plaatselijk 
nogal verzakte, wat scheuren 
in de vloer tot gevolg had. De 
bezoekers moesten daardoor 
teveel naar de grond kijken, 
waardoor er nog maar weinig 
aandacht overbleef om te 
genieten van de omgeving die 
met zorg en liefde in tropische 
sferen is gebracht. 
FloorLift bracht uitkomst. In 
enkele dagen tijds, zonder 
overlast of ontruiming is de 
woestijn in ere hersteld en 
weer net zo vlak als een wan-
delaar graag heeft. 
Ze zijn er blij mee... 
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