
Het verplaatsen van de kelderbak op vrijdag 

19 juli. Het werk moest klaar zijn voor de 

bouwvak van het vijzelbedrijf.
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Vijzels schuiven 
kelderbak op 
een kelderbak voor een nieuwe villa in leusden is door een 

meetfout over de erfgrens gebouwd. wat te doen? opschuiven 

blijkt mogelijk. Vier flinke vijzels drukken de bak net voor de 

bouwvak op zijn juiste plaats.

De poer die is gebruikt voor de proef. Deze is tijdelijk verzwaard met 

steigermateriaal om de druk van de buiten- en binnenwanden op de 

kelderbak te simuleren.
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Hardcore vijzeltechniek? Ja, dat is het wel, knikt Jan Henri 
Snetselaar, hoofdconstructeur van Konstruktieburo Snetselaar, 
kijkend naar de werkzaamheden beneden in de bouwput. 
“Dit hebben we nog niet eerder zo gedaan.” 
Het is donderdag 18 juli. Vandaag wordt een begin gemaakt met 
het opschuiven en draaien van de kelderbak van een flinke in 
aanbouw zijnde villa in Leusden. En morgen, vrijdag dus, moet 
het klaar zijn, want daarna begint de bouwvak voor het be-
trokken vijzelbedrijf Freyssinet. Een bijzondere hersteloperatie 
onder hoge tijdsdruk vindt hier dus plaats.
 
Meetfout
Remco Swaab, technisch directeur van Bouwbedrijf A. Huurde-
man, legt de oorzaak uit: “We hebben een meetfout gemaakt, 
waardoor de kelderbak aan de voorzijde twee meter en aan de 
achterzijde een meter over de erfgrens is gebouwd.”
De meest simpele oplossing, de betreffende strook grond kopen 
van de toekomstige buren, bleek geen optie. Een klein stukje 
afbreken en aan de andere kant bijbouwen ging vanwege de 
L-vorm van de kelder ook niet. Helemaal slopen en opnieuw 
bouwen? “Wij zijn niet zo van het slopen”, zegt Swaab, “en wij 
bedenken graag oplossingen. Dus wij dachten: waarom ver-
plaatsen we de hele kelderbak niet? Met hulp van bentoniet, 
of met vijzels? Volgens de constructeur die er even aan heeft 
gerekend kon dat laatste.” 
De opdrachtgever zag het ook meteen zitten. “Hij komt uit de 
bronbemaling en wist precies waar we het over hadden.”
Wat volgde was een vier weken durende snelkookpansessie 
tussen Swaab, Snetselaar, de damwandleverancier en het vijzel-
bedrijf. Met als gemeenschappelijk doel een op zijn plaats 
geschoven kelderbak op vrijdag 19 juli. Die missie slaagt, blijkt 
eigenlijk al op donderdag, als er beweging in de kelderbak zit. 
“De goede samenwerking, korte lijnen en het snelle schakelen 
waren echt nodig om dit te kunnen bereiken”, zegt Swaab.

Schuifkrachten
De kelderbak (oppervlakte ongeveer 140 m2) is gefundeerd op 
staal en heeft een vloer van beton (280 mm), ingepakt met iso-
latie (XPS, BASF Styrodur 120 mm). Voor het verplaatsen zijn van 
de isolatie de randen verwijderd om later te worden hersteld, 
maar de isolatie onder de vloer moest blijven zitten, intact blijven 
en meeschuiven. 

Een voorwaarde om de kelder te kunnen verplaatsen was dus 
dat de schuifkracht tussen isolatie en beton hoger moest zijn dan 
die tussen de isolatie en het zand. “We hebben vooraf ingeschat 
dat dit inderdaad zo zou zijn en het bleek ook tijdens de proef”, 
zegt Snetselaar. “De isolatie schoof mee met het beton”, zegt 
Swaab. “Dat overtuigde ons ervan dat het kon.”

Proef
De genoemde proef is uitgevoerd met een poer van een vier-
kante meter beton met isolatie eronder (dezelfde diktes als de 
kelderbak), die later overigens nog daadwerkelijk wordt gebruikt 
in het project. De poer is tijdelijk verzwaard met steigermateriaal 
om de druk van de buiten- en binnenwanden op de kelderbak te 
simuleren. Op een vierkante meter kelderbak drukt gemiddeld  
2 ton. Daarom is eerst dat gewicht aan materiaal toegevoegd 
voor de test, daarna 3 ton en vervolgens ook nog 4 ton. Ver-
schuiven lukte in alle gevallen. Snetselaar: “We wilden voor de 
zekerheid weten of ook een gewicht van 3 of 4 ton mogelijk 
was, omdat er op de plaats van de wanden meer gewicht drukt 
op de vloer van de kelderbak.”

Vijzels
Er bleek tijdens de proef wel meer kracht nodig van de vijzels 
om het proefstuk te laten schuiven. “De door ons berekende 
wrijvingscoëfficiënt was 0,36, maar bleek in de praktijk 0,57. 
Gevolg daarvan is dat we voor het project zwaardere vijzels 
hebben gekozen. Ook om overcapaciteit te hebben. Het in 
gang zetten van zo’n verschuiving kost vaak meer kracht.”
De kelderbak wordt verschoven met behulp van hydraulische 
vijzels met elk 200 ton duwkracht. De torens, de buisvormige 
stalen hulpstukken in twee maten (390 en 190 mm), kunnen 
150 ton hebben. Tijdens het duwen worden vier van de vijf ge-
plaatste vijzels gebruikt. “We werken met 4 keer 150 ton, maar 
berekend is dat er bij de aangestorte hellingbaan meer kracht 
nodig is voor het verplaatsen. Daarom zit daar voor de zekerheid 
een extra vijzel. Het hele verhaal – de kelderbak inclusief 
hellingbaan en de reeds aanwezige wanden op de begane 
grond – weegt 650 ton”, aldus Snetselaar.

Stalen H-balk
De constructeur heeft uitgerekend waar de vijzels het beste 
kunnen worden geplaatst. De vijzels en torens drukken tegen 

“ de berekende wrijvings-
coëfficiënt was 0,36, maar 
bleek in de praktijk 0,57. 
daarom moesten we 
zwaardere vijzels kiezen”
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1 // De vijzels drukken elk 150 ton. Dat drukken gebeurt op het niveau 

van de keldervloer. 2 // Medewerkers van vijzelbedrijf Freyssinet meten 

de vooruitgang. 3 // De hellingbaan voor de parkeergarage glijdt 

mee over een aangebrachte H-balk voorzien van grafiet. Onder de 

hellingbaan zijn balkjes met vilt aangebracht.

een stalen H-balk die is gevuld met hogesterktebeton voor een 
betere krachtenverdeling op de hele kelderbak. Swaab: “De 
hogesterktebeton moest een druksterkte van 35 N/mm2 binnen 
40 uur halen en zeer goed vloeien om de bekisting helemaal te 
vullen. In overleg met de betontechnoloog van Betoncentrale 
Van de Kamp uit Amersfoort hebben we een recept gemaakt dat 
aan deze wensen zou voldoen. Bij de stort zijn er proefkubussen 
gemaakt die we na 40 uur kapot hebben gedrukt. Deze bleken 
een druksterkte te hebben van 50 N/mm2.”
Daarnaast is de kelderbak voorzien van een aanstorting om de 
stalen balk aan te bevestigen. Het duwen gebeurt op het niveau 
van de keldervloer. Snetselaar: “Als je hoger gaat drukken, 
moeten die krachten door de muur heen naar de vloer, met de 
kans dat je de kelderbak als het ware naar beneden het zand in 
drukt.”

Damwand
De vijzels steunen af tegen een door Sterk Midden Nederland 
voor deze operatie aangebrachte damwand. Die heeft een 
kerende hoogte van 2 meter, waar het maaiveld 3 meter boven 
de keldervloer ligt. Hierbij is een ontlastingsleuf toegepast. 
Op die manier kon de damwandconstructie zo licht mogelijk 
worden gehouden en onverankerd blijven, wat ook weer tijd 
scheelde in de uitvoering. De damwand kent een aangepast 
balkprincipe. Dit is gedaan omdat anders het gevaar zou be-
staan dat de damwand door de tegendruk zou verschuiven.   

Hellingbaan
Om de hellingbaan gemakkelijker mee te laten bewegen met de 
rest van de kelder, zijn onder het uiteinde houten balkjes met 
glijvilt aangebracht en in het zand eronder, over de hele breedte, 
een stalen H-balk met daarop een laagje grafiet. Dat verlaagt de 
weerstand en zorgt ervoor dat het massazwaartepunt van de 
hele kelderbak weer meer in het midden komt te liggen, wat 
beter is voor de krachtsverdeling bij het vijzelen.   
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“ de goede samenwerking, 
korte lijnen en het snelle 
schakelen waren echt 
nodig om dit te kunnen 
bereiken”
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