
 

 

 

          De kelder gaat “dicht” 

 

    
Nieuwsbrief 

Een blik vooruit 

Nu kan men met be-

hulp van schaarli�en 

overgaan tot de op-

bouw van de staal-

structuur en de pre-

wanden. Wanneer de 

construc�e van het 

gelijkvloers is afgerond 

zal de volgende stap 

het plaatsen van de 

welfsels/predallen zijn. 

Deze zullen later een 

deel van de vloer vor-

men op de eerste ver-

dieping. Alvorens dit 

kan gebeuren moet 

opnieuw de nodige 

onderschoring gebeu-

ren. 

                            Nr 6 -  Maart  2022 

 

 

Eind februari begin maart zijn we volop bezig met het plaatsen van de onderschoringen. Een on-

derschoring wordt in dit geval geplaatst om een prefab element te ondersteunen. De welfsels en 

predallen die uiteindelijk de vloer van het gelijkvloers zullen vormen worden hier geschoord zo-

lang ze niet hun volledige dragende func�e vervullen. De elementen vervullen die func�e pas wan-

neer de volledige druklaag is gestort en uitgehard.  

De stort van de druklaag kan pas plaatsvinden wanneer de volledige vloer is bekist en gewapend. 

Alle openingen in de vloer moeten worden gedicht om te vermijden dat beton in de kelder zou 

lopen. De wapening zal zorgen voor de verbinding tussen alle construc�eve delen. In de vloer wor-

den de nodige ankers en wachtstaven geplaatst. Na grondige controle wordt overgegaan tot de 

betonstort. 

Buiten het gebouw wordt een betonpomp geïnstalleerd. De pomp wordt gevoed met betonmixers 

die constant aan- en afrijden. Vervolgens wordt de beton door de installa�e op de welfsels/

predallen gepompt. Hier wordt door middel van een laser constant het niveau nagekeken. Wan-

neer het niveau naar behoren is gaat men over tot het gladstrijken.   

Na de betonstort worden de eerste stalen kolommen op de ankers geplaatst. Deze kolommen zijn 

de eerste meters die we maken boven de kelder. Vervolgens kan ter hoogte van de li� en trappen-

hal de eerste prewand over de wachtstaven worden geschoven. Deze worden door middel van 

trek- en duwschoren vast te boren op de druklaag, vastgezet. De prewanden staan nu klaar om 

opgestort te worden.  

 


