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Verzakte bedrijfsvloer veroorzaakt grote overlast 
In de bedrijfshallen van Skil Europe in Breda is een deel van de vloer onderheid en een deel niet. De afgelopen vijftien jaar is het niet-onderheide deel 
stevig verzakt. Bouwbedrijf Van Wijck, de huisaannemer van Skil, riep de hulp in van URETEK om de niveauverschillen tussen beide vioeren op te heffen. 

De hal met de verzakte vloer gebruikt Skil, 
producent van elektrisch gereedschap, 
vooral voor het inpakken en het intern 
verplaatsen van producten. Door het verzakken 
van de vloer ontstonden er problemen met het 
waterpas stellen van tafels en machines. 
Maar nog erger was dat de medewerkers 
gingen struikelen over de - in de gehele hal 
ontstane - "drempeltjes". 

Productie nauwelijks verstoord 
Het aanbrengen van een nieuwe vloer over de 
bestaande blijkt geen optie te zijn voor Skil. 
Niet alleen zou dit veel geld kosten, de 
bedrijfshal zou dan ook langere tijd buiten 
gebruik zijn. Daarom stelt van Wijck voor om de 
FloorLift® methode van URETEK toe te passen. 
Hiermee zijn de problemen snel te verhelpen en 
wordt de productie nauwelijks verstoord. 

Uitstekende methode 
URETEK herstelt de vloer in twee fasen. 
Eerst wordt het vloergedeelte dat het meest-
tot meer dan tien centimeter - is verzakt 
gelift. Later wordt ook het andere deel, waar 
onder andere kantoren zijn, behandeld en terug 
op niveau gebracht. Zowel Skil als bouwbedrijf 
Van Wijck zijn tevreden. "Het is een uitstekende 
methode om dit soort problemen aan te pakken", 
zegt Rob van Wijck. "Bedrijven kunnen hun werk-
zaamheden gewoon voort blijven zetten en dat 
is een enorm voordeel." In totaal is 460 m2 vloer 
behandeld in een tijdsbestek van vier dagen.# 
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Terugblik: Herstelde fundering blijft stabiel 
In iedere nieuwsbrief blikken we terug op een eerder uitgevoerd project. Wat is er destijds uitgevoerd en zijn 
de problemen ook echt structureel verholpen? Deze keer een particuliere woning in Cruquius die verzakte 
door bouwwerkzaamheden naast de woning. 
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In 2009 is de helft van een twee-onder-een-
kapwoning in het Noord-Hollandse Cruquius 
gesloopt voor de bouw van een nieuwe 
woning. Bij de aanleg van de fundering 
van het nieuwe pand werd vlak naast de 
bestaande woning grand afgegraven. Kort 
daarop ontstonden enorme scheuren in de 
binnen- en buitenmuren van deze woning. 

Weggezakt 
Een ingeschakelde bouwkundig adviseur 
raadde aan de bouw tijdelijk stil te leggen. Hij 
vermoedde dat door de graafwerkzaamheden 
de grond onder de fundering was weggezakt, 
met scheurvorming tot gevolg. Zijn advies was 
de bestaande fundering eerst te stabiliseren en 
dan pas verder te gaan met de bouw. Voor het 
stabiliseren adviseerde hij de Deepinjection® 
methode van URETEK toe te passen. 

Stabiliseren 
Na een inspectie ter plekke werd deze 
methode ook door de technisch adviseur van 
URETEK geadviseerd. Besloten werd de 
zijgevel en delen van de voor- en achtergevel 
met de Deepinjection® methode te 
stabiliseren en zelfs iets omhoog te brengen. 

Tevreden 
Inmiddels is het bijna vier jaar later en is 
de nieuwbouwwoning naast het herstelde 
pand al enige jaren gereed. Sinds de 
herstelwerkzaamheden is de fundering van 
het behandelde pand stabiel en zijn er geen 
nieuwe scheuren in de muren ontstaan. 
De eigenaar is dan ook tevreden dat 
URETEK destijds de problemen heeft kunnen 
verhelpen. Wei merkt hij op dat er een paar 
kleine scheuren in de niet-behandelde 
tussenmuren de afgelopen jaren iets groter 
zijn geworden. Mochten deze scheuren groter 
worden, dan kan URETEK uiteraard ook deze 
fundering alsnog behandelen. • 

De URETEK-n ieuwsbr ie f wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwe technologieen en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. 

Wilt u reageren? Mail of schrijf aan de redactie op het adres aan de voorzijde. 
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STICHTING WAARDWONEN 
In de omgeving ten zuidoosten van Arnhem beheert en 
verhuurt Stichting Waardwonen circa 3.800 woningen, 
waarvan 950 woningen in Bemmei. Bij een aantal van deze 
woningen zijn er de afgelopen jaren problemen ontstaan met 
de fundering die zorgde voor steeds terugkerende klachten. 
Voor Waardwonen was dit de aanleiding om op zoek te gaan 
naar een duurzame oplossing voor de funderingsproblemen. 

WONINGEN Funderingsherstel met nieuwe PowerPile® methode 
Een kleiige ondergrond en funderen op staal gaan niet goed samen. Dat heeft Stichting Waardwonen pijniijk ondervonden. In Bemmei leidde deze 
combinatie tot verzakte funderingen en schade aan gevels. URETEK herstelde in dit Betuwse dorp de kopgevels van vijf woningen met de nieuwe 
PowerPile® methode. Bij deze methode wordt met een injectietechniek een draagkrachtig element van expansiehars in de ondergrond gevormd. 

Op staal gefundeerde bouwwerken op een 
kleiige ondergrond die verzakken en tot 
schade leiden. Voor URETEK is het geen 
onbekend verschijnsel. Een van de oorzaken 
is het krimpen van de klei in droge perioden. 
Bomen en struiken kunnen dan zoveel 
water aan de grond onttrekken dat de klei 
krimpten een kleiner volume krijgt. Hierdoor 
ondervinden funderingen minder tegendruk 
en verzakken. 

Scheuren 
Bij een aantal huurwoningen van de Stichting 
Waardwonen in Bemmei lijkt dit te zijn 
gebeurd. In de gevels van deze woningen, 
die omstreeks 1970 zijn gebouwd, zijn door 
verzakkingen scheuren ontstaan. Ook hebben 
de bewoners last van klemmende ramen en 
deuren. De woningstichting heeft de afgelopen 
jaren diverse maatregelen genomen om de 
problemen te verhelpen. Naast het herstellen 
van de schade zijn in een aantal gevallen 
bomen naast de woningen gekapt en is een 
hoek van een woning gefixeerd. Ook is er 

ooit een complete hoekwoning gesloopt en 
opnieuw opgebouwd omdat deze ernstig was 
verzakt. 

Duurzaam en betaalbaar 
Bij een aantal woningen kwamen de scheuren 
na reparatie snel weer terug. Dat was voor 
Waardwonen aanleiding om een plan te 
ontwikkelen voor een duurzame oplossing. 
"We hebben diverse opties bekeken", 
vertelt de heer Soetekouw, opzichter bij 
Waardwonen. "We hebben voor URETEK 
gekozen omdat hun aanpak duurzaam en 
betaalbaar is en, heel belangrijk, weinig 
overlast oplevert voor de bewoners." 

Stevig element 
Voor het herstel van de gevels van vijf 
woningen heeft URETEK de nieuwe 

PowerPile® methode toegepast. 
Deze methode bestaat uit het injecteren van 
een snel uithardende expansiehars in een 
omhulling van geotextiel. Hierbij ontstaat 
onder de fundering een stevig element van 
uitgeharde expansiehars dat de krachten 
van de fundering afdraagt naar een dieper 
gelegen, draagkrachtige laag. Onder de 
betreffende panden zit deze laag op een 
diepte van ongeveer vier meter. • 
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