40 cm Liften

Familie Friederichs
Op het URETEK-symposium van 2006

De Duitse baron Von Miinchhausen stond

werd het heel stil toen de particuliere huizenbezitster Mies Friederichs het treu-

bekend om zijn grote fantasie. Zo beweerde hij o.m. dat hij zich aan zijn eigen

rige verhaal vertelde van haar verzakte
woning. Ze maakte glashelder duidelijk

haren uit een moeras had weten te trekken. Andere sterke staaltjes: hij maakte
gebruikvan eigenaardige transportmiddelen, zoals een half paard, een kanonskogel
of een koppel vliegende eenden (die hem
naar de maan brachten).

welke grote impact die bouwschade gedurende 14 jaar op het gezinsleven heeft
gehad. De boosheid, de gevoelens van
onmacht, omdat niemand zich aansprakelijk voelt voor een schade die toch
waarschijnlijk door een oorzaak van buiten is aangericht.

Wij overdrijven niet graag en als we dus
beweren dat we in Rotterdam 8 dubbele
bergingen elk 40-45 cm hebben gelift,
dan berust dat bericht op de waarheid en
niets dan de waarheid.
Het werk is uitgevoerd voor Kraaijeveld's
Aannemersbedrijf, dat op zijn beurt handelde in opdracht van Woning Bedrijf
Rotterdam. De bergingen waren betrekkelijk licht in gewicht, want van hout, per
twee gebaseerd op een betonplaat met
vorstrand. Bij dergelijke projecten is ons
grootste probleem meestal niet het aantal
decimeters dat we moeten liften, maar het
voortdurend in balans houden van de te

liften objecten. Toch is het gelukt om ze
alle 8 redelijk waterpas te krijgen, zonder
overdrijving, echtwaar!
En d a t z e e c h t o m h o o g z i j n gekomen, daarvan getuigt de foto.

De ramen ontzet, de scheuren in binnenen buitenmuren, de schade aan andere
elementen: het heeft allemaal ruimschoots
de tijd en gelegenheid gekregen om uit te
groeien tot een meerdan serieus probleem.
De ingeschakelde advocaat kreeg de claim
niet rond, de huisaannemer wilde niet
meer repareren, de verzekering weigerde te
betalen omdat er niet viel te verhalen... Op
21 maart 2006 sprakze haaraanklacht (dat

was het wel een beetje) uit op ons symposium, voor een doodstil gehoor.
Ruim anderhalf jaar later, om precies te
zijn op 30 oktober 2007, heeft een van
onze teams defunderingvan haar huis onderhanden genomen; hetverband van de
constructie verbeterd en veel scheurvorming sterk verminderd. Zowel binnen als

buiten. Op enkele plaatsen is de constructie gelift. Om aan te geven hoe groot de
problemen waren: soms is de fundatie met
bovenliggende bebouwing niet minder dan
20-30 mm omhoog gebracht! Het huis
heeft heel lang moeten wachten op deze
broodnodige hersteloperatie die niet meer
tijd heeft gevergd dan.... 1 (lange) werkdag!

interklaas
SCHEEFGEZAKTE DIJKWONING
Vervolg van pag. 1

' I n Gorinchem is JeWeRET gevestigd, een
vooraanstaand leverancier van hout- en
plaatmaterialen die voor de bouwmarkten zijn b e s t e m d .
Een bedrijf met een immens groot vloeroppervlak. Desondanks zijn de vloeren
overdag zo intensief in gebruik (vorkheftrucks met name) datzelfs onze toch geren o m m e e r d , weinig overlast veroorzakende w e r k m e t h o d e n toch nog als storend
werden ervaren.
Gelukkig zijn wij (en onze medewerkers
niet te vergeten) uitermate flexibel, zodat
in constructief overleg werd besloten het
project in de avonduren uit te voeren.
Gekozen werd voor de eerste week in
december, maar omdat zowel van onze
kant als van de zijde van de opdrachtgever aanvankelijk bezwaar werd gemaakt
tegen het werken op Sinterklaasavond,
hadden we het werk verdeeld over de
avonden van 3 , 4 , 6 en 7 december.
W i e z e i d a t S i n t e r k l a a s o p sterven na dood
was? Hij leeft..., hij is onsterfelijk.

Helaas hebben we de bewuste avond
toch niet kunnen vrijhouden, het werk
gaat blijkbaar niet alleen voor het meisje,
maar zelfs voor Sinterklaas...
Voor, op en na de pakjesavond hebben
we van 1165 m vloer de dilatatienaden
opgeheven.
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Het is een project waarmee we de grenzen
van onze mogelijkheden opzoeken en dat
maakt het tot een spannend en ook een
dankbaar werk.
Het is daarbij een precies karwei om de
80 m metende fundering met opbouw en
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al zuiver horizontaal te krijgen, maar het
lukt.
De bodem, bestaand uit zware klei, werkt
niet mee. Herhaaldelijk worden geringe
nazakkingen geconstateerd, maar onze
vakmensen laten zich niet ontmoedigen
en ze krijgen gelijk: na twee dagen weloverwogen, voorzichtig injecteren komt de
woning in de gewenste positie.
Een huzarenstukje?
Laten we zeggen dat de bewonersopdrachtgevers, de familie Visser, tevreden bleken, meer dan tevreden. En dat is
het allerbelangrijkste.
De verbouwing annex
doorgangvinden.
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In april wordt de tweejaarlijkse BouwRAI
gehouden. Een trefpunt voor architecten,
projectontwikkelaars, woningbouwcooperaties en tal van andere partijen.
Samen met Bouwrisk en B&W Grondinjectie neemt URETEK aan de genoemde
beurs deel.
Het belooft een opvallende gezamenlijke stand te worden, 100 m
groot en met een uitdagend thema:
'trap niet in de bouwval'.
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De deelnemers zullen gezamenlijk duidelijk maken dat bouwschade voorkomen
b e t e r i s d a n schadeverhelpen. Isdatlaatste onmogelijk: dan adequaat ingrijpen,
vooral met behulp van injectietechnieken.
Bent u van plan in april naar de BouwRAI
te gaan, kom dan even langs....!

