Samenwerking
Verzakte woning rechtgezet
Soms moeten we krachten bundelen om
een probleem op te lossen. Dit was het
geval bij een vrijstaande woning in het
Noord-Hollandse Barsingerhorn.
In februari 2010 werd URETEK gevraagd
om bij de woning te komen kijken en een
technisch advies te geven. De woning
zakte aan een kant langzaam maar zeker
steeds verder weg. Aan de verzakte zijde

...

Onze methoden

!

URETEK FloorLift* methode

Injecteren

zat, naast de al redelijk zware bouwmuur,
ook een zware schoorsteen. De druk op
de ondergrond was op deze plek te groot,
waardoor de woning scheef begon weg te
zakken.

dat er in het verleden op deze plek een
begraafplaats heeft gelegen en dat er veel
archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
Hierbij is veel grand afgegraven en
later weer aangevuld. Ook toonde het
bodemonderzoek aan dat de woning op een

aangebracht moesten worden. Dit was een
behoorlijk rigoureuze ingreep geworden met
enorme overlast.
De constructie van stalen buispalen is bij dit
project gerealiseerd door Loodeck uit Obdam.

Lifting

slappe, kleihoudende bodemlaag gefundeerd
stond. Dit is niet de beste ondergrond voor ons
om in te injecteren, maar omdat de woning is
gefundeerd op een funderingsplaat, konden
we met ons expansiehars wel een goede lifting
realiseren. In samenspraak werd besloten de
funderingsplaat met URETEK injecties omhoog
te brengen en vervolgens de fundering te
fixeren op stalen buispalen. Dit was de meest
optimale en minst ingrijpende oplossing.
Het omhoog brengen van de woning met
traditionele vijzels zou betekenen dat er onder
de funderingsplaat eerst drie zware balken

Sterk staaltje

Het huis was ondertussen aan een zijde
al circa 9 cm verzakt. Uit onderzoek bleek

Wij hebben uiteindelijk de funderingsplaat
(met daarop de woning!) circa 8 cm omhoog
weten te brengen, waarna de woning
nagenoeg weer recht lag. Vervolgens werd
conform plan de funderingsplaat gefixeerd
op de stalen buispalen. Deze waren vooraf
al langs de zijgevel aangebracht tot aan
de vaste grondlaag. De funderingsplaat is
door middel van chemische ankers en een
betonijzerconstructie gekoppeld aan de
buispalen en vervolgens volgestort met beton.
Een sterk staaltje samenwerking! •

Hanzelijn
Spoorverbinding weer ondersteund
Eind 2012 zal hij in gebruik worden genomen; de Hanzelijn tussen Zwolle en Leiystad.
Een spoorverbinding die ervoor moet zorgen dat het noorden qua reistijd een
stuk dichterbij de Randstad komt te liggen. Sinds 2007 werkt ProRail met man en
macht aan de nieuwe spoorlijn die wordt voorzien van de modernste technieken op
spoorweggebied. In Dronten en Kampen komen nieuwe stations en station Leiystad
is al aangepast. Tussen Hattem en Zwolle komt een nieuwe brug over de Ussel en
tussen Dronten en Kampen werken ze aan een tunnel onder het Drontermeer door.
De aanleg van de Hanzelijn kost ruim 1 miljard euro.

Bij de aanleg van spoorwegtrajecten wordt
veel gebruik gemaakt van stootplaten.
De rechthoekige betonplaten liggen onder
de rails en dienen als overgangsconstructie
bij bruggen en viaducten. Het doel hiervan
is het tegengaan van de negatieve effecten
bij eventuele nazakkingen in het onderlig-

Eind 2010 werden we benaderd voor
een funderingsprobleem bij een woning
in Maastricht. De fundering was gedeelteiijk verzakt met als gevolg dat er
scheurvorming in verschillende delen
van de zij- en achtergevel ontstonden.

merkbaar. De voorheen klemmende deuren
gingen na de herstelwerkzaamheden weer
soepel open en dicht. Ook is verdere verergering van de opgetreden scheurvorming

Een uitgebreid vooronderzoek toonde
aan dat een lekkende riolering de
oorzaak was. De riolering was op
meerdere plaatsen gebroken, waardoor
de ondergrond vochtig geworden was
en deels werd uitgespoeld. Hierdoor is
een gedeelte van de zij- en achtergevel
ongelijkmatig weggezakt.

Hersteilende injecties
Direct na het constateren van de scheurvorming hebben de bewoners een constructeur
ingeschakeld om de situatie te beoordelen.
URETEK is vervolgens gevraagd de fun-

datie te ondersteunen met injecties langs
de gehele zij- en achtergevel om zo de
verzwakte ondergrond weer te versterken.
In een werkdag konden wij de gemetselde
fundering verstevigen met onze DeepInjection® methode. Deze is direct onder
het fundament uitgevoerd. Ook waren we in
staat het verzakte deel van de woning nog
enkele millimeters omhoog te brengen.

stopgezet. De enige tegenvaller was dat
tijdens een van de injecties de oprit naar de
garage een stukje mee omhoog gekomen is,
maar dit kon gelukkig met slechts een kleine
aanpassing weer worden hersteld.
In totaal is bij de woning 11 m aan fundering
behandeld, 4,5 m aan de rechter zijgevel
en 6,5 m bij de aansluitende achtergevel,
waarna de woning weer verzekerd is van een
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draagkrachtige ondergrond.

Verzakking van een betonvloer of funderingsplaat? Bewegende vloerdelen of dilataties?

URETEK Deeplnjection® methode
Injecteren

Expanderen

maar ook het reeds aangebrachte
spoor verwijderd moest worden.
URETEK werd door de spoorwegaannemer ingeschakeld en over
een afstand van 1,5 km spoor
hebben we bij zes kunstwerken
de stootplaten aan beide zijden

Inspectie
Lekkende Holering laat woning
verzakken

Expanderen

gende grondpakket. Vooral in
Nederland is het gebruik van stootplaten
een noodzakelijke maatregel om zo de
negatieve uitwerking van een onstabiele
en slappe ondergrond tegen te gaan.

Ondervullen
Tijdens een inspectie van de reeds
aangelegde stootplaten van de Hanzelijn
bij Leiystad bleek dat de zandgrond onder
een aantal stootplaten was weggespoeld.
Hierdoor waren er holle ruimten ontstaan
die voor problemen konden gaan zorgen.
Het verwijderen, ophogen en opnieuw
leggen van de stootplaten was geen optie
omdat dan niet alleen de stootplaten,

ondervuld en weer op druk gebracht
met ons krachtige expansiehars.
Na slechts een (lange!) werkdag
waren alle stootplaten weer voorzien
van een draagkrachtige onderlaag
en klaar om veelvuldig en zwaar
belast te worden. •

Verzakking van een op staal gefundeerde
woning of aanbouw? Scheurvorming in muren?

