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Inhoud

1. Vijzelen, waarom?

2. Voorbereidende werkzaamheden

3. Sloop- en boorwerkzaamheden

4. Aanbrengen hulpwapening op en onder de 

vloer

5. Montage schoor hulpconstructie wanden

6. Montage van de staalconstructie

7. Activeren vijzelinstallatie en loszagen van 

de vloer

8. Afvijzelen vloerveld en verzorgen definitieve 

oplegging

Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 

415 mm in Singelborch te Utrecht.
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Noodzaak voor het verlagen van de vloer

Tijdens de nieuwbouw / renovatie van Hoog Catharijne (HC) zal het kantoorgebouw 

Singelborch deels een functiewijziging ondergaan om uitbreiding van HC mogelijk te maken.

De huidige 1ste en 2de verdieping zullen worden geïntegreerd in het winkelniveau van HC. 

Om het vloerniveau van de huidige 1ste verdieping van Singelborch gebouw aan te laten 

sluiten op het bestaande winkelniveau dient deze ca 415mm verlaagd te worden.

DEZE VLOER GAAN 

WE LATEN ZAKKEN

EIND SITUATIE

BOULEVARD (NOORD)

STATIONSTRAAT

OVERKAPPING
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Keuze voor afvijzelen van de 1ste verdiepingsvloer

1. Geluidsoverlast omgeving 

• contactgeluid tijdens sloop 

• vijzelen is een geluidloze en redelijk trillingsvrije techniek 

2. Duurzaam

• hergebruik van de bestaande vloer (betonplaat)

3. Logistiek 

• minimaliseren van transporten in het centrum van Utrecht

4. Tijdsaspect 

• langere voorbereiding, maar korte bouwtijd

5. Gebruik van het pand 

• gebruik van 3de, 4de en 5de verdieping tijdens de verbouw (door CVO)

Keuze voor afvijzelen van de vloer in plaats van traditioneel slopen en opbouwen (staal + 

beton) :
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Voorbereidende werkzaamheden tbv engineering 

Onderzoeken bestaande betonvloer :

• Archief 

• tekeningen + berekeningen

• Betonsterkte 

• bepalen door betonnen proefkernen te boren en te 
drukken

• Inmeten bestaand gebouw

• ronde kolommen, wanden, vloerdikte, hoogte 
maatvoering en wanden

• Wapening detectie 

• radaronderzoek, met behulp van een sonde een 
elektromagnetische golf in het te inspecteren 
constructie “ gestuurd”

• de ligging en diepte kan aan de hand van deze radar 

profielen worden vastgesteld

radar profiel van een meetgrid 

Meetgrid rondom kolom
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Engineering

samenwerking tussen ( van Rossum / de Boer / bam Advies en Engineering)

Constructie berekeningen : 

• gewichtberekening

• definitieve werkvolgorde vaststellen 

• stabiliteitsberekening 

• berekening van de bestaande vloer tijdens vijzelen

• berekening van de bestaande vloer na het vijzelen

• berekening 2de draagweg verankering kolom kransen

• berekening afdracht horizontale belasting 1ste verdieping

• berekening tekort aan buigtrekwapening in de best. vloer in de eindfase
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Engineering (detail)

Engineering (detail)

• staalconstructie (oplegconstructie)

• verankeringen in wanden en kolommen 

• schoorconstructie (wanden)

• hulpwapening (plakwapening)
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Concept stappenplan vloerveld / principe afvijzelen vloerveld
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Sloop- en boorwerkzaamheden

• ontmantelen vloerveld

• slopen van de cementdekvloer ivm gewicht reductie eind fase

• boren gaten in wanden rond 26 mm tbv lijmankers 

• boren gaten in kolommen rond 50 mm



<Wijzig de datum met 

beeld\kop en voettekst>
10

Sloop- en boorwerkzaamheden

• verwijderen van buitengevel / prefab betonnen 

borstwering

• tijdelijk demonteren van aanwezige installatie onder de betonvloer
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Hulpwapening op en onder de vloer

• positie van de strippen aftekenen

• verwijderen van cementhuid ter plaatsen van de 
strippen (stralen)

• oppervlak goed droog en stofvrij maken

• grote oneffenheden > 10mm uitvullen met mortel

• aanbrengen van de stalen strippen middels lijmen

• controle middels trekproeven 

Onder geconditioneerde omstandigheden 

strippen (hulpwapening)  op en onder de 

vloeren aanbrengen.

Reden :

door de veranderde belasting in de betonvloer is 

theoretisch bepaald dat er op diverse locatie een 

tekort aan wapening in de vloer aanwezig was.
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Montage schoor (hulp) constructie wanden

schoorconstructies
De stabiliteit van de wanden worden tijdens het 

vijzelen gewaarborgd door schoorstempels.
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Montage van de stalen draagconstructie onder de te vijzelen vloer

Voor de montage van de staalconstructie langs de wanden is gebruik gemaakt van een heftruck. 

Maximale vloerbelasting is 4 Kn/m2.
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Montage van de stalen draagconstructie onder de te vijzelen vloer

• boucharderen / opruwen oppervlak tpv definitieve locatie van de kolomschalen

• stellen kolomschalen rondom de kolommen

• koppelen halve schalen en vastwiggen aan de kolommen

• monteren draadeinden M42 kwaliteit 8.8 tbv de tweede draagweg kolomschalen

• de ruimte russen de schaal en de betonnen kolom wordt aangegoten (geïnjecteerd) met mortel

• de kolomschalen zijn voorgespannen met een voorspankracht van 183 kN, aandraaimoment = 791 Nm.

• aandraaimethode :  , hand vastzetten,  met elektrische moeraanzetter aanspannen van boven naar 

beneden, twee zijde gelijktijdig

•het aanspannen van de kolomschalen dient als stoppunt voor het aanvangen met vijzelen

Montage staalconstructie kolommen:

Totaal 23 kolomschalen 

Gewicht per schaal = 540 Kg

Werkvolgorde:
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Montage, aansluiten en activeren vijzelinstallatie

Na goedkeuring is de vijzelinstallatie geactiveerd (inbreng van eigengewicht 

belasting in de vijzelinstallatie).

Er wordt gevijzeld met en 

computergestuurd systeem met 

16 meetpunten welke drukken en 

verticale verplaatsingen 

registreert en hier op stuurt.

•Vloeroppervlak  ca 1.500 m2

•Vloergewicht         ca 1 miljoen Kg

•Vloerverplaatsing    415 mm (neerwaarts)

•Aantal vijzels              100 stuks vijzels

•Aantal kolomschalen  23 stuks
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Loszagen van de vloerconstructie

De kolommen worden rondom los gezaagd met een draadzaag. 

Vooraf worden er 8 gaten van 40mm per kolom geboord. 
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Loszagen van de vloerconstructie

De wanden / vloeren :

De vloer wordt op een afstand van ca 2,5 cm met 

een vloerzaag ingezaagd.

De zaagsnede zal schuin uitgevoerd worden om het 

beschadigen van de naastgelegen wand te 

voorkomen. 
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Afvijzelen vloerveld en verzorgen van de definitieve oplegging 

•Voor de start van het afvijzelen het vloerveld controleren of deze geheel vrij is

•Activeren vijzelinstallatie

•Er wordt gevijzeld met een computergestuurd systeem. Welke drukken en verticale verplaatsingen registreert en 
hier op stuurt

•Vloerveld in stappen van 150 mm afvijzelen 

•Monitoren verplaatsing aan de hand van meteropnemers. Relatieve meeting en een absolute meting aan de hand 
van waterpassingen

•Bij verschillende zettingen / verplaatsingen drukken aanpassen zodat het geheel weer vlak ligt

•Bij de 3de verticale verplaatsing controle hoogte vloerveld (digitale waterpassing)

•Borgen vijzels met behulp van borgmoeren

•Indien alle vijzelpunten geborgd zijn kan de druk worden afgelaten en ligt de vloer op zijn definitieve plaats
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