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Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Eind november ver-

wachten wij de vol-

ledige uitgraving van 

de kelder achter de 

rug te hebben. Aan-

sluitend zal de riole-

ring onder de kel-

derplaat geplaatst 

worden. 

Vervolgens zal tegen 

het einde van het 

jaar de vloerplaat 

van de kelder gego-

ten zijn. Klaar om na 

het bouwverlof de 

wanden en kolom-

men in de kelder op 

te trekken.  
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Begin september zijn de voorbereidende werken aan het project VSC Dental Clinic officieel van 

start gegaan. Aan de Blikstraat 1 te 2110 Wijnegem is zo het startschot gegeven voor de bouw van 

een nieuw medisch en tandheelkundig centrum. Het hele bouwwerk zal opgeleverd worden met 

een BREAAM excellent cer,ficaat. 

In de eerste week werd de teelaarde afgegraven en het gebouw een eerste keer ruw uitgezet. De 

grondwerker kon hierna aan de slag met het bouwrijp maken van het terrein rond de kelder wat 

het mogelijk maakt om onze werfinrich,ng te kunnen plaatsen.  

Nu het terrein klaarligt kan er gestart worden met het plaatsen van de beschoeiingswand, een 

zogenaamde CSM-wand of soilmix wand, rond de kelder. De beschoeiingswand doet dienst om de 

invloed van de vrij intensieve bronbemaling te beperken tot binnen het bouwperceel. 

Midden september werd er dan gestart met de CSM-wand. Deze beschoeiingswand wordt ge-

vormd door in de grond een frees de bestaande grond te laten vermengen met water en cement.  

Na deze wand kunnen we starten met de eerste uitgraving van de kelder. De eerste uitgraving 

gebeurt tot ± 2,10 diepte. Vanaf we deze diepte bereikt hebben plaatsen we de grondan-

kers in de CSM-wand alvorens dieper te graven. Deze ankers bestaan uit holle ankerstaven die na 

het inboren worden geïnjecteerd met een cement-grout mengsel. Na het uitharden en vervolgens 

onder spanning ze2en van de ankers kan er gestart worden met de uitgraving op volledige diepte. 

 


