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Niet alledaagse herstelactie in
Nederhorst den Bertf

Verzakte aanbouw tien
centimeter gelift

Tijdens werkzaamheden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer van WaterNet

Een grote kier tussen de gevel van de
woning en de berging en overlast van
binnentredend regenwater. Dat zijn de
gevolgen van het verzakken van een

Onze methoden
URETEK FloorUft® methode
Injecteren

verzakt een in aanbouw zijnde recirculatieput. Om verdere schade te voorkomen legt WaterNet
de bouw stil. Gelukkig weet URETEK de verzakking van de put snel te herstellen, zodat de
bouw weer kan worden hervat.
"In 2011 zijn we gestart met de modernisering
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Horstermeer in Nederhorst den Berg. Dat was
nodig om ook de komende twintig jaar aan alle
eisen te kunnen voldoen", vertelt Rob Amsen,
die namens WaterNet de directievoering
van het project deed. "Onderdeel van de
modernisering was de bouw van een nieuwe
installatie. Om gedurende de bouw hiervan
zo min mogelijk water te hoeven onttrekken,
hebben we een gesloten bouwkuip gemaakt.
We hebben een damwand geplaatst en
daarna hebben we de bodem van de
put gei'njecteerd met waterglas om deze
waterdicht te maken."

Waterpasinstrument
"Toen het eerste deel van de werkzaamheden
klaar was, hebben we de damwand
grotendeels verwijderd. Vervolgens zijn

we een recirculatieput gaan aanleggen.
Als eerste hebben we de vloer gestort.
Tijdens werkzaamheden in de omgeving
begon deze te verzakken. Gelukkig zagen
we dat snel, omdat we continu met een
waterpasinstrument de hoogte maten.
We hebben de bouw toen direct stilgelegd."

Bouwvak
"We hebben vervolgens contact opgenomen
met URETEK. Een collega kende dit bedrijf
en wist dat URETEK dit soort problemen
kan oplossen. Daarbij hebben we meteen
aangegeven dat we haast hadden. Het was
begin juli en alles stond al klaar om de wanden
van de recirculatieput te storten. Als URETEK
de vloer snel zou kunnen stabiliseren, zouden
we de wanden nog voor de bouwvak kunnen
afmaken."

aangebouwde berging in Duiven. De
woningstichting die de panden beheert
vraagt aan Bouwbedrijf Zegers een
oplossing te zoeken voor het probleem.

problemen kampte de familie Grandjean,
eigenaar van een vrijstaande woning
aan de Delweg in Zevenaar. Oorzaak?
Verzakkende fundering door krimpende
klei. URETEK verhielp de problemen in
een dag.
Toen de familie de woning in 1991 kocht zat
er een scheur in de voorgevel. De eerste
jaren na de aankoop leek de scheur stabiel
en geen problemen op te leveren. Na een
paar jaar veranderde dat. De scheur werd
langzaam groter en het hele huis bleek
te werken. Dat uitte zich in tegels in de
badkamer die kapot knapten en ramen
die knelden en geregeld moesten worden
bijgeschaafd.

Structurelere oplossingen
Na twee droge zomers ontstonden er
ook scheuren in enkele binnenmuren en
begonnen er deuren te klemmen. Na deze
een aantal malen te hebben bijgeschaafd,
besloot de familie Grandjean op zoek te gaan
naar structurelere oplossingen.

Een van de opties was het aanbrengen
van palen onder de bestaande fundering.
Een dure en ingrijpende maatregel,
omdat onder andere de hele keukenvloer
eruit zou moeten en er random het huis
gegraven zou moeten worden. Ook zouden
de herstelwerkzaamheden weken gaan
duren. Verder zoekend kwam de familie op
internet de injectietechnieken van URETEK
tegen. Ze won meer informatie in en besloot
de fundering te laten behandelen met de
Deepinjection® methode.

URETEK heeft twaalf meter fundering
hersteld met diepte-injecties. Naast vier
meter van de voorgevel is vier meter van de
aansluitende zijgevel en vier meter van de
tussenfundering behandeld om de woning
te stabiliseren. Voor het herstellen van dit
laatste stuk gevel heeft URETEK de injecties
via kleine boorgaten in de keukenvloer
uitgevoerd.

Mooi stabiel
Over de werkzaamheden van URETEK en
de toegepaste techniek is de familie zeer te

Aangezien deze laatste oplossing de
meest gunstige is en daarnaast
ook nog eens de minste overlast
veroorzaakt voor de bewoners,
kiest Zegers hiervoor.
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Slappe bodemlagen
Uit bodemonderzoek blijkt dat er

Adequaat
"URETEK heeft heel adequaat op ons
verzoek gereageerd. Twee dagen nadat we
hadden gebeld heeft hun technisch adviseur
Arend Knufman hier de situatie opgenomen.
De volgende dag hadden we een offerte
en enkele dagen daarna had URETEK
de vloer gestabiliseerd en weer naar het
oorspronkelijke niveau teruggebracht. Dat
hebben ze gedaan door vanaf de zijkant de
grond onder de put te injecteren. Inmiddels
zijn we ruim een half jaar verder en staat
alles er prima bij. De modernisering van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie zal medio 2014
gereed zijn." •

Maximaal resultaat met minimale overlast
en klemmende deuren en ramen. Met deze

Expanderen

de injectietechnieken van URETEK.

WONING

De huurwoningen aan de Mesdagstraat
in Duiven hebben aan de achterzijde een
berging die tegen de woning is aangebouwd.
Bij het betreffende pand is de berging in de
loop van de jaren aan een zijde ruim tien
centimeter verzakt. Hierdoor is tussen de
woning en de berging een kier ontstaan van
ongeveer zes centimeter breed. In eerste
instantie is de kier met kit gedicht. Maar met
het groter worden van de kier en het steeds
verder verzakken van de berging werkt dit
echter niet meer.

op ruim drie meter diepte slappe
bodemlagen onder de berging zitten.
Om deze bodemlagen te verstevigen
en de berging weer te stabiliseren
wordt de Deepinjection® methode
van URETEK ingezet. Door de
slappe laag en de grond erboven
met expansiehars te injecteren, weet
URETEK de grond te verstevigen en
de berging tien centimeter omhoog te
brengen tot zijn oorspronkelijke positie.

Meest gunstige oplossing

Geert Straatman van Zegers
Bouw is onder de indruk van de
werkzaamheden van URETEK:
"Ik had deze techniek nog nooit
in het echt gezien. Het resultaat
is uitstekend en dat de herstelwerkzaamheden slechts een halve
dag kostten, is fantastisch."•

Stabilisatie en liften
funderingsplaat.

URETEK Deepinjection® methode
Injecteren

Expanderen

Fantastisch
Voor de woningstichting Duiven voert
Bouwbedrijf Zegers onderhoudswerkzaamheden uit. Zegers ziet voor
het herstellen van de problemen drie
opties, slopen van de berging en opnieuw
opmetselen, hydraulisch opkrikken en een
nieuwe fundering maken en het omhoog
brengen van de berging met

Stabilisatie en liften van een op staal
gefundeerde woning of aanbouw.

URETEK PowerPile® methode

spreken: "De klus is in een dag geklaard en
alles is volgens plan verlopen. Met minimale
overlast is een maximaal resultaat bereikt.
Alles is tot nu toe mooi stabiel en er is geen
verdere verzakking geconstateerd. Natuurlijk

Injecteren

Expanderen
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moet de echte test nog komen tijdens droge
periodes in de zomer, maar wij hebben er alle
vertrouwen in." •
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Stabilisatie van verzakte funderingen in
klei- of veengebieden.

Bouwbedrijf Zegers - Ede/Arnhem (GId)
Bouwbedrijf Zegers is een gerenommeerd bouwbedrijf met vestigingen in Ede en Arnhem. In de afgelopen 84 jaar is het bouwbedrijf uitgegroeid tot een gerespecteerde, innovatieve en vakkundige
onderneming die actief is op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, onderhoud en renovatie. Het
bouwbedrijf biedt daarnaast voor haar opdrachtgevers een landelijke dekking voor alie beheer- en
onderhoudswerkzaamheden van vastgoed. •

Bouwbedrijf Zegers
Buys Ballotstraat 4 Ede (GId)
Malburgse Sluis 27 Arnhem (GId)

