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Duurzaamheid 
t roef . 
In Nederland worden steeds 
meer nieuwbouwprojecten uitge-
voerd die worden geacht de ele-
menten en de tijd duurzaam te 
trotseren. De overheid is daarin 
gangmaker, maar vindt bij dit 
streven duidelijk veel gehoor bij 
de markt: duurzaam bouwen wint 
aan populariteit, op alle fronten. 
Die ontwikkeling heeft er toe 
geleid dat er tegenwoordig zelfs 
een Nederlands vakblad wordt 
uitgegeven dat helemaal aan 
duurzaam bouwen is gewijd. Deze 
Engelstalige titel, Sus ta inab le 
Bui ld ing, wordt uitgegeven door 
Aeneas uit Boxtel. FloorLift juicht 
die ontwikkeling (duurzaam bou
wen) van harte toe. Wij zijn voor 
duurzaamheid, altijd al geweest. 
Dus: als de basisvloer van een 
duurzaam gebouw een beetje 
teveel toe gaat geven aan de wet-
ten van de zwaartekracht, dan 
komen wij graag in actie om de 
levensduur van vloer en gebouw 
met vele, vele jaren te verlengen. 
In het kader van de duurzaamheid 
en de kostenbesparing. 

Vernieuwde website 

De FloorLift website is onlangs 
volledig vernieuwd. Actueler, 
informatiever, overzichtelijker 
geworden. 't Loont de moeite 
om even te kijken: 
www.flooriift.com Inclusief 
ingebouwde offerteaanvraag! 

Naast het opheffen van vioerverzakkingen 
heeft FloorLift een andere specialiteit, iets 
minder bekend in brede kring, maar zich ver-
heugend in een snel toenemende popu
lariteit : het stabiliseren van fundamenten. 

FOCUS 
op stabilisering 
De techniek is een vertrouwde: injecties met 
expanderend schuim, maar het is wel ander 
schuim, de injectietechniek is een wat andere 
en we gaan met de injecties in en onder funda
menten veel dieper dan met vloeren het geval is. 
Doel van deze techniek: de bodem die door 
inklinken of wegspoelen aan draagkracht heeft 
verloren, waardoor fundamenten niet langer 
stabiel worden gesteund, te verdichten en te 
verstevigen, we deden dat in Deventer. 

Monumentaal Deventer 
Deventer heeft een fnooie oude binnenstad die in het 
verleden een aantalkeren doorde IJssel onder water 
werd gezet, maarcfe schade altijd weerte boven geko-
men lijkt. Aan de prachtige Stromarkt, een van de vele 
mooie plekken van de koekstad, staat een monumen
taal hoekpand van naar schatting 400 jaar oud. Onder 
de hoede van Monumentenzorg verbouwt aanneming-
maatschappij De Combi het pand tot 'een patriciers-
woning' op.de begane grond en 3 luxe appartementen 
op de verdieping. 

Het pand mag de eeuwen hebben getrotseerd en 
menig aanval van de IJssel hebben overleefd, de lin-
kerkant van . het gebouw, grenzend aan de 
Papenstraat, staat niet op al te degelijke grond. 
Oorzaak: onduidelijk. 
FloorLift heeft de ondergrond met diepte-injecties ver-
dicht en verstevigd. In dit geval werd van binnenuit 
geopereerd: onder het keldergewelf konden we dwars 
door de pijler's waarop het gebouw rust, de onder
grond bereiken. Toen de laserapparatuur aangaf dat 
de ondergrond zo sterk was geworden dat het gebouw 
dreigdete worden opgetild, was ons aandeel in de ver-
bouwing geleverd. Het restaureren en verbouwen van 
het monument zal nog een vol jaar in beslag nemen, 
maar de toekomstige bewoners zullen niet bang hoe-
ven te zijn dat hun kapitale huis verzakkingsverschijn-
selen zal gaan vertonen. Het kan straks de eeuwen 
weer trotseren. 


