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Schadegevallen 1 - 5 

 

 

1. Rijkevorsel: Garage met kelder. 
 

1.1 Context. 

 

Zoals in de Kempen wel meer gebeurt, had een jong koppel 

beslist om na de aankoop van een stuk bouwgrond in eerste 

instantie de garage te bouwen en daar enkele jaren in te 

wonen tot ze voldoende gespaard hadden om een huis te 

kunnen bouwen. 

 

Om er toch wat comfortabel te kunnen wonen hadden ze het 

idee opgevat om de garage te laten onderkelderen. Voor het 

verkrijgen van de bouwvergunning had een architect een plan 

getekend. Op dit plan is ook de onder de garage te bouwen 

kelder getekend. Er is even wel niet duidelijk aangegeven 

dat de garage en dus ook de kelder aangrenzend aan de 

garage van de buurman diende te worden gebouwd. 
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1.2 Uitvoering. 

 

Zonder de tussenkomst van de architect heeft het jong 

koppel een algemene aannemer gecontacteerd. Deze heeft op 

zijn beurt een grondwerker gecontacteerd en heeft ook een 

bemalinginstallatie laten plaatsen.  

 

De algemene aannemer is ervan uitgegaan dat de grond 

langsheen de bestaande garage verticaal kon worden 

afgegraven. Wellicht heeft hij zich daarvoor gebaseerd op 

de tekening van de architect, mogelijk is hij er 

verkeerdelijk van uitgegaan dat de garage van de buurman op 

een algemene funderingsplaat gebouwd was.  

 

Vooraleer de graafwerken werden aangevat is er een 

discussie ontstaan tussen de betrokken partijen. Deze 

discussie heeft ertoe geleid dat: 

 men aan de buurman gevraagd heeft om zijn auto buiten te 

rijden, omdat de uit te voeren werken toch zekere 

risico’s inhielden; 

 de algemene aannemer aan de bouwheer/opdrachtgever 

gevraagd heeft om een papier te ondertekenen waarop was 

aangegeven dat hij de volledige verantwoordelijkheid van 

de uit te voeren werken op zich nam. 

 

Op het ogenblik dat de graafwerken zo goed als op diepte 

waren is de garage van de buurman ingestort. 
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Omdat de verzekeringen van de algemene aannemer en de 

grondwerker, noch de bouwheer/opdrachtgever wilden 

tussenkomen in de heropbouw van de garage van de buurman is 

deze laatste uiteindelijk naar de Rechtbank gestapt. 

 

 

1.3 Expertise. 

 

Ik werd door de Rechtbank van Turnhout als Deskundige 

aangesteld. Tijdens de installatievergadering werd snel 

duidelijk dat niemand wilde vertellen wat er juist allemaal 

gebeurd was. 

 

Er is wel gebleken dat: 

 de algemene aannemer en de grondwerker er wellicht ten 

onrechte zijn vanuit gegaan dat de garage van de buurman 

op een algemene funderingsplaat gefundeerd was en het 

ondergraven van de rand slechts beperkte risico’s 

inhield; 

 niemand zich echt goed bewust was van de risico’s die met 

het ondergraven van een fundering gepaard gaan; 

 de architect iedereen op het verkeerde been had gezet 

door een plan op te stellen zonder rekening te houden met 

de bestaande garage van de buurman waar tegenaan moest 

gebouwd worden. 

 

 

1.4 Besluit. 

 

De risico’s die gepaard gaan met het uitvoeren van 

graafwerken langsheen en onder bestaande funderingen zijn 

nog altijd onvoldoende bekend. 
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2. Harelbeke – Uitbreiding Stadhuis. 
 

2.1 Context. 

 

Voor de uitbreiding van het Stadhuis van Harelbeke diende 

een vrij diepe bouwput te worden aangelegd onmiddellijk 

naast het bestaande stadhuis. Tijdens de uitvoering van 

deze bouwput is bijna alles fout gegaan dat kon fout gaan: 

 bij de onderschoeiing van een gevel van het bestaand 

gebouw zijn er zettingen opgetreden; 

 bij het ontgraven van de bouwput heeft men veen 

aangetroffen,  hetgeen volgens het studiebureau niet 

voorzienbaar was; 

 de graafwerken werden lokaal veel dieper uitgevoerd dan 

voorzien en daardoor zijn er ook zettingen ontstaan in 

het bestaand gebouw; 

 bij het boren van grondankers zijn zettingen ontstaan in 

het bestaand gebouw; 

 om opdrijven van de ondergrondse constructie te voorkomen 

dienden trekpalen te worden aangebracht. Omdat de 

belastingsproef op een trekpaal niet het verhoopte 

resultaat had opgeleverd, dienden er bijkomende trekpalen 

te worden aangebracht. 

 

Omdat er geen akkoord kon verkregen worden voor de 

herstelling van de schade en de meerkosten, heeft Stad 

Harelbeke alle betrokken partijen gedagvaardigd. 

 

Door de Rechtbank van Kortrijk werd ik aangesteld als 

Deskundige samen met Marc Vandewalle, Voorzitter van de 

vereniging van West Vlaamse experten, een zeer ervaren man 

dus. 

 

 

2.2 Verloop van de expertise. 

 

Van de installatievergadering heb ik twee zaken onthouden, 

nml.: 

 toen alle partijen tijdens de installatievergadering hun 

uitleg mochten doen, kwam de algemene aannemer als 

laatste aan bod. Zijn toelichting was kort en goed: 

“Heren Deskundigen, op het ogenblik dat de schade is 

opgetreden hadden wij nog niets gedaan. We hebben dus 

niets met de schade te maken.” Uiteindelijk heeft de 

Algemene Aannemer een deel van de technische 
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verantwoordelijkheid toegekend gekregen, omdat hij de 

coördinatie de van een Algemene Aannemer mocht verwacht 

worden, niet had uitgeoefend. Hij had dus letterlijk 

‘niets gedaan’; 

 door het studiebureau werd tijdens hun toelichting 

gesteld dat zij, op basis van het ter plaatse uitgevoerde 

grondonderzoek, niet konden weten dat er ter plaatse in 

de ondergrond veen voorkwam. Door één van de aanwezige 

advocaten werd daarop gereageerd. Hij stelde dat hij 

reeds drie expertises had meegemaakt in het Centrum van 

Harelbeke en dat daar telkens sprake was van veen in de 

ondergrond. Zijn conclusie was dat advocaten blijkbaar 

wisten waar veen voorkomt in de ondergrond en het 

studiebureau niet. Door Marc Vandwalle werd daarop 

laconiek op gereageerd door te stellen dat de advocaat 

zich bij een volgende expertise als deskundige moest 

laten aanstellen.  De discussie was daarmee beëindigd.  

 

 

6.3.3 Wat geleerd ?  

 

Van deze expertise heb ik geleerd dat wanneer een bouwput 

moet worden aangelegd in een moeilijke ondergrond zoals die 

in het centrum van Harelbeke een duidelijk ontwerp en een 

goed bestek onontbeerlijk zijn. Wanneer men alles over laat 

aan de stielkennis en goedwil van de algemene aannemer en 

de gespecialiseerde onderaannemers loopt er gegarandeerd 

iets fout. Het ontwerp en de uitvoering van een bouwput is 

een integraal geheel dat je niet zomaar in stukken kan 

knippen. 

 

Verder heb ik van deze expertise geleerd dat coördinatie 

zeer belangrijk is wanneer op een beperkte oppervlakte veel 

verschillende technieken moeten worden toegepast door 

telkens andere aannemers. Wanneer niemand de coördinatie op 

zich neemt, worden de mogelijke problemen onderschat en 

gaat men er al te gemakkelijk van uit dat mogelijke 

problemen wel door de anderen zullen worden opgelost. 

 

Tenslotte heb ik van deze expertise geleerd dat het à 

posteriori zeer moeilijk is om uit te maken wie welke 

schade heeft doen ontstaan. Daarvoor zijn meestal 

onvoldoende meetgegevens en vaststellingen beschikbaar. 
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3. Kortrijk: Steenkin VII. 
 

3.1 Context. 

 

Te Kortrijk werden op de hoek van de Handelskaai en de 

Schipperstraat appartementen gebouwd ter plaatse van een 

voorheen bestaand fabriek. De uitvoering vond plaats in 

opeenvolgende fasen. In een eerste fase werden de blokken 

I, II en III gebouwd. Na een aanzienlijke tussentijd werd 

de blok VII gebouwd. 

 

 
 

Op het ogenblik dat de ruwbouw van Blok VII zo goed als 

klaar was werd vastgesteld dat een kant van het gebouw een 

zetting van ca. 6cm vertoonde en dat de zetting vrij snel 

toenam. 

 

Door de bouwheer werd daarop de Algemene Aannemer en alle 

bij de bouw betrokken partijen gedagvaard. 

 

Door de Rechtbank van Kortrijk werd ik samen met Marc 

Vandewalle aangesteld als deskundige. 

 

 

3.2 Historiek. 

 

Bij de bouw van de blokken I, II en III had het 

studiebureau 2 diepsonderingen laten uitvoeren. Deze 

diepsonderingen werden uitgevoerd t.p.v. blok II, omdat er 

ter plaatse van blok I, op dat ogenblik nog een gebouw 

stond. De resultaten van deze sonderingen gaven een typisch 

sondeerbeeld voor de vallei van de Leie. 
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Toen bij het aanbrengen van de bemalingfilters werd 

vastgesteld dat er veen voorkwam onder het te realiseren 

uitgravingpeil werden 4 bijkomende diepsonderingen 

uitgevoerd. 

 

 
 

Diepsonderingen uitgevoerd voorafgaandelijk aan de bouw 

 

 
 

Bijkomende sonderingen na het vaststellen van de 

aanwezigheid van veen onder het uitgravingpeil 
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Na het verkrijgen van deze bijkomende informatie werd toch 

beslist om de blokken I, II en III te funderen op een 

algemene funderingsplaat. Deze beslissing was blijkbaar 

gebaseerd op de redenering dat het gewicht van het op te 

richten gebouw ongeveer gelijk was aan het gewicht van de 

af te graven grond. 

 

Tijdens het uitgraven van de bouwput heeft men de grond 

over ca. 1m dieper weg gegraven en terug aangevuld met 

zand, waarin een horizontale drain werd aangebracht. Waar 

de grond zeer slap was werd er lokaal wat dieper 

uitgegraven. De afwatering van de drainagebuizen gebeurde 

gravitair naar een pompput. 

 

Na de realisatie van de blokken I, II en III werden er geen 

noemenswaardige zettingen vastgesteld. 

 

Bij de studie van blok VII is het studiebureau er zonder 

meer van uitgegaan dat er hier ook op een algemene 

funderingsplaat kon gefundeerd worden. Het uitvoeren van 

sonderingen t.p.v. blok VII werd niet nodig geacht. 

 

Het uitvoeren van de algemene funderingsplaat van Blok VII 

vond plaats in twee fasen.  

 

 
 

Tijdens de eerste fase werd lokaal dieper ontgraven voor 

het aanbrengen van een horizontale drain. Alleen de sleuf 

nodig voor het aanbrengen van de horizontale drain werd 

aangevuld met zand. Van een grondvervanging zoals bij de 

Blokken I, II en II was hier dus geen sprake. Onder Fase II 
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van de algemene funderingsplaat werden geen horizontale 

drains aangebracht. 

 

De bouw van Blok VII werd aangevat na het bouwverlof 1997 

en toen de ruwbouw begin 1998 bijna af was, werd een 

aanzienlijke zetting vastgesteld langs de kant verst van de 

Handelskaai. Een op 16-01-1998 uitgevoerde meting gaf 

volgend resultaat. 

 

 
 

Er werd onmiddellijk beslist om langsheen Blok VII drie 

sonderingen (= S5, S6 en S7) en drie boringen ( = B1, B2 en 

B3) te laten uitvoeren. De sondering S5 werd uitgevoerd 

doorheen de keldervloer. 
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De uitvoeringsplaatsen van deze sonderingen en boringen 

zijn aangegeven op onderstaand inplantingplan, waarop ook 

de uitvoeringplaatsen zijn aangegeven van de 4 

diepsonderingen die bij het begin van de bouw van de 

Blokken I, II en II werden uitgevoerd. 

 

 
 

 

De resultaten van deze sonderingen waren vergelijkbaar met 

die van de eerder uitgevoerde sonderingen. In de zone onder 

het aanzetpeil van de algemene funderingsplaat waren de 

conusweerstanden zelfs iets groter dan die opgemeten in de 

bijkomende sonderingen uitgevoerd bij het opstarten van de 

werken voor de Blokken I, II en III.  

 

Bij de boringen werd heel wat veenhoudende grond 

bovengehaald maar er werden geen echte veenlagen 

aangetroffen. 

 

 

3.3 Oorzaak van de schade. 

 

Het werd snel duidelijk dat de zettingen moesten worden 

toegeschreven aan de samendrukking van de ter plaatse 

aanwezige weinig weerstaand biedende alluviale afzettingen. 

Het was wel een hele klus om te achterhalen hoe het ontwerp 

van de funderingen was tot stand gekomen. 
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Dat de zettingen slechts langs één kant van blok VII zijn 

opgetreden vindt mogelijk zijn verklaring in het feit dat 

het project Steenkin gesitueerd is op de plaats waar zich 

eerder het Kasteel van Kortrijk bevond.  

 

 
 

 

Er kon dus geenszins worden uitgesloten dat langs de kant 

waar veel geringere zettingen zijn opgetreden, de 

ondergrond op één of andere wijze voorbelast is geweest. 

Deze mogelijke voorbelasting kan even wel niet uit de 

resultaten van de ter plaatse uitgevoerde sonderingen 

worden afgeleid. Dit is op zich niet verwonderlijk omdat 

een voorbelasting omzeggens nooit aanleiding geeft tot een 

noemenswaardige toename van de conusweerstand. Door veel 

vakmensen wordt ten onrechte aangenomen dat een 

voorbelasting aanleiding geeft tot een toename van de 

conusweerstand. 

 

 

3.4 Genomen maatregelen. 

 

Van zodra duidelijk was geworden dat de zettingen toenamen 

met ca. 0,5mm per dag werd beslist om doorheen de 

keldervloer een groot aantal groutkolommen aan te brengen 

met de jetgrout methode. De inplanting van deze 

groutkolommen is weergegeven op onderstaand plan. In de 

beginfase werden 4 groutkolommen per dag uitgevoerd. 
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Tijdens de uitvoering van deze groutkolommen zijn nog  

bijkomende zettingen opgetreden, maar van zodra bijna alle  

groutkolommen waren aangebracht zijn de zettingen 

gestabiliseerd en kon het gebouw verder worden afgewerkt.  

 

Doordat de groutkolommen relatief snel na het vaststellen 

van de scheefstand zijn aangebracht kon de scheefstand van 

het gebouw alsnog beperkt worden en daarmee ook de omvang 

van de schade. In de periode tussen het vaststellen van de 
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scheefstand en het beëindigen van de groutkolommen, d.w.z. 

over een periode van ca. 2 maanden, bedroegen de bijkomende 

zettingen ca. 20mm. 

 

 

3.5 Wat geleerd ? 

 

Van deze expertise heb ik vooral geleerd dat het aanbrengen 

van een fundering op sterk samendrukbare gronden altijd 

grote risico’s inhoudt, ook al betreft het een algemene 

funderingsplaat. Dit heeft niet alleen te maken met het 

feit dat het zeer moeilijk is om te verwachten zettingen 

met een voldoende betrouwbaarheid te voorspellen, maar ook 

met het feit dat elementen waarop we geen vat hebben, zoals 

bijvoorbeeld eerder aangebrachte belastingen, een zeer 

belangrijke invloed kunnen hebben op de optredende 

zettingen.   

 

Verder heb ik geleerd dat door snel in te grijpen de 

scheefstand van het gebouw alsnog beperkt gebleven is en 

daardoor ook de omvang van de schade . 
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4. Weelde: Nieuwbouw met kelder. 
 

4.1 Context. 

 

Een Nederlands koppel had in Limburg een huis gezien dat 

hen geweldig aanstond. Ze hadden aangebeld en gevraagd of 

ze de plannen van de woning konden krijgen. De eigenaars 

hadden geen bezwaar en met de aldus verkregen plannen 

stapten ze naar een architect die de plannen gewoon 

overtekende. Bij de woning in Limburg bevonden de garages 

zich achter de woning en voor de bouwaanvraag werd dat zo 

overgetekend.  

 

Vervolgens werd een aannemer gecontacteerd en met hem werd 

een forfaitprijs afgesproken, alles inbegrepen. Omdat de 

garages hun zicht op een achter de woning gelegen 

hertenweide teveel zouden belemmeren, werd met de aannemer 

overeengekomen om de garages onder de woning uit te voeren. 

 

Nadat de woning gebouwd was bleek snel dat er regelmatig 

water in de kelder stroomde en dat de kelderwanden tot op 

een zekere hoogte zeer nat werden. Nadat het aanbrengen van 

een waterdichte bezetting geen soelaas bracht, heeft de 

bouwheer de aannemer gedagvaard. 

 

Ik werd door de Rechtbank van Turnhout aangesteld als 

deskundige. 
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4.2 Uitvoering van de woning. 

 

Bij het uitgraven van de bouwput voor de garages werd water 

aangetroffen. Volgens de aannemer was dat niet te voorzien, 

maar omdat er een forfaitprijs bedongen was, kon er volgens 

de bouwheer geen sprake zijn van enige meerprijs. 

 

Na het plaatsen van een bemaling kon de bouwput op 20cm na 

tot de vooropgestelde diepte worden uitgegraven. Dit vormde 

geen probleem, de hoogte van de garage werd met 20 cm 

verminderd.  

 

De bodemplaat van de garages / kelder, bestond uit een 

betonplaat met een dikte van 20cm en de muren uit gewoon 

metselwerk. Omdat er water uit het talud van de 

toegangshelling naar de garage stroomde werd op het talud 

snel een betonplaat gegoten. 

 

Van zodra de bemaling werd stopgezet stroomde er water 

doorheen de muren en ontstonden er scheuren in de 

bodemplaat. Door langsheen de muren sleuven te slijpen en 

het water naar een pompputje af te leiden kon de garage min 

of meer toegankelijk worden gehouden. Het bleef wel een 

zeer natte en vochtige bedoening. 
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4.3 Expertise. 

 

De aannemer werd door de eigenaar gedagvaard met de eis om  

de toestand in orde te brengen. 

 

Nadat het aanbrengen van een waterdichte bezetting niet het 

verhoopte resultaat had opgeleverd was er niet onmiddellijk 

een oplossing te vinden: 

 Het aanbrengen van een voorzetwand in gewapend beton was 

niet mogelijk omdat daarvoor de nodige ruimte niet 

beschikbaar was; 

 Het verzwaren van de bodemplaat was niet mogelijk omdat 

de hoogte van de garage/kelder reeds met 20cm verminderd 

was. 

 

De eenvoudigste oplossing bestond erin om in de tuin nieuwe 

garages te bouwen, maar daarmee ging de eigenaar niet 

akkoord. 

 

Na lange discussies werd door mij voorgesteld om ofwel: 

 Een volledig nieuwe ondergrondse constructie aan te 

brengen door middel van onderschoeiingen; 
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 Een permanente drainering aan te brengen waarmee het 

grondwaterpeil in natte periodes zou worden verlaagd tot 

onder het peil van de bodemplaat. 

 

 
 

Ten einde over voldoende informatie te beschikken over de 

samenstelling van de ondergrond werd naast de inrit van de 
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garage een diepsondering uitgevoerd. De resultaten van deze 

sondering gaven aan dat de ondergrond tot 12m diepte uit 

zand bestond. 

 

 
 

Toen bleek dat geen van de partijen enige toegeving wilde 

doen heb ik mijn verslag neergelegd bij de rechtbank. 

 

 

4.4 Wat geleerd ? 

 

Bij dit schadegeval is alles wat maar enigszins kon fout 

gaan ook fout gegaan: 

 Geen grondonderzoek; 

 Geen toezicht door de architect; 

 Geen doordachte oplossing wanneer de aanwezigheid van 

grondwater werd opgemerkt; 

 Geen enkele voorziening voor de waterdichtheid van de 

kelder. 

 

Van deze expertise heb ik vooral geleerd dat de 

moeilijkheidsgraad van de uitvoering van kelders en 

ondergrondse constructies in het algemeen nog al te veel 

onderschat worden. Verder is het van belang dat wanneer er 

zich een probleem voordoet er niet snel, snel een oplossing 

wordt uitgewerkt, maar dat men rustig aan tafel gaat 

zitten, om de mogelijke negatieve gevolgen in kaart te 

brengen en om pas daarna een beslissing te nemen 

betreffende de nodige maatregelen.  
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5. Blankenberge: Uitbreiding van een hotel. 
 

5.1 Context. 

 

Bij de uitbreiding van een hotel werd het plan opgevat om 

een volautomatische parkeerinstallatie te installeren ten 

einde voldoende parkeerplaatsen te kunnen aanbieden. 

Ofschoon de beschikbare oppervlakte zeer beperkt was, werd 

de volautomatische parkeerinstallatie aangekocht, vooraleer 

de bouwput waarin deze diende te worden geplaatst, 

gerealiseerd was, noch ontworpen.        

 

Het gevolg was dan ook dat allerhande kunstgrepen nodig 

bleken om de nodige ondergrondse ruimte te verkrijgen. 

Alles werd tot op de centimeter begroot en berekend. Het 

gevolg daarvan was dat, langsheen het bestaand hotel 

secanspalen, diameter 42 cm, en langsheen de straat 

secanspalen , diameter 52cm.  

 

Om te voorkomen dat de vervorming van de secanspalen het 

gabariet zou doen afnemen, werd beslist om de palen 

langsheen het bestaand hotel met een helling van 2% naar 

achteren aan te brengen.  

 

Omdat gevreesd werd dat een verlaging van het waterpeil met 

meer dan 3m aanleiding zou geven tot ontoelaatbare 

zettingen in de omgeving, diende de secanspalenwand ca 3m 

waterdruk te kunnen keren. 

 

Bij het uitgraven van de bouwput werden allerhande 

anomalieën vastgesteld waardoor het slechts mogelijk om de 

bouwput tot ca. 6m diepte uit te graven in plaats van de 

vooropgestelde 9m.  
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Toen geen oplossing voor de problemen kon gevonden worden 

heeft de bouwheer alle betrokken partijen gedagvaardigd. 

Door de Rechtbank werd ik, samen met ir. Marc Vandewalle 

als Deskundige aangesteld. 

  

 

5.2 Grondonderzoek en bemalingstudie. 

 

Ter plaatse van de te realiseren uitbreiding werden 2 

diepsonderingen uitgevoerd. 

 

De resultaten van de bemalingstudie zijn hieronder 

weergegeven: 
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5.3 Uitvoering van de secanspalenwanden. 

 

Bij het aanbrengen van de geleidingsmuren van de 

secanspalenwand langsheen het bestaand hotel, had men 

vastgesteld dat de funderingen van de muur minder diep 

waren aangezet dan hetgeen was vooropgesteld. Het bleek 

aldus nodig om funderingen eerst te verdiepen, door middel 

van onderschoeien. Tijdens de uitvoering van deze werken 

zijn  er zettingen opgetreden, die schade in het bestaand 

hotel hebben teweeggebracht.  

 

Tijdens de uitvoering van de secanspalenwanden hebben er 

zich nogal wat problemen voorgedaan. Omdat daaromtrent 

weinig gerapporteerd werd, kon de impact van deze problemen  

niet achterhaald worden. De uitvoeringsparameters van de 

palen werden niet geregistreerd. Ook daardoor kon niet 

bepaald worden wat er juist was fout gegaan. 

 

Bij het uitgraven van de bouwput werd vastgesteld dat heel 

wat palen grondinsluitingen vertoonden en dat de palen niet 

overal goed op elkaar aansloten. Ook de waterdichtheid van 

het onderste gedeelte van de wand was niet verzekerd. 
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Ondanks het injecteren van grote hoeveelheden PU werden is 

men er niet in geslaagd om de waterdichtheid van het 

onderste gedeelte van de wand te bewerkstelligen. Op een 

diepte van 6m dienden de graafwerken dan ook te worden 

stopgezet. 

 

 

5.4 Verloop van de expertise. 

 

Tijdens de expertise werden allerhande mogelijke 

maatregelen onderzocht. In de eerste plaats werd de 

mogelijkheid onderzocht om de bouwput verder onder water te 

ontgraven. Niemand werd evenwel bereid gevonden om de 

uitvoering op zich te nemen. De situatie was veel te 

delicaat, vooral omwille van de geringe beschikbare ruimte 

en de zeer strenge tolerantie-eisen; 

 

De maatregel die het langst werd onderzocht was het 

aanbrengen van jet-grout kolommen achter de voegen van de 

secanspalenwand. Ook voor deze maatregel konden de nodige 

garanties niet gegeven worden. Het grootste probleem 

daarbij was dat er geen ruimte beschikbaar was om een 

voorzetwand aan te brengen tegen de secanspalenwand 

langsheen het bestaand hotel. De waterdichtheid van deze 

wand daardoor niet gegarandeerd worden, ook niet nadat er 

groutkolommen achter de wand waren aangebracht. 

 

Omdat de gevel van het bestaand hotel bij het uitgraven van 

de bouwput bijkomende zettingen had ondergaan, werd beslist 
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om de funderingen van deze gevel te verstevigen door middel 

van jet-grouting. Daarvoor werd de bouwput gedeeltelijk 

terug aangevuld. Het verstevigen van de funderingen was 

sowieso nodig om te voorkomen dat er zich later nog 

bijkomende zettingen zouden voordoen. 

 

 
 

Uiteindelijk heeft de eigenaar beslist om de put terug aan 

te vullen en hebben we ons verslag bij de rechtbank 

neergelegd. 

 

 

5.5 Wat geleerd ? 

 

Van deze expertise heb ik vooral geleerd dat er voor 

moeilijke problemen niet op de goede wil van de betrokken 

partijen mag gerekend worden. De bouwput had mogelijks 

kunnen gerealiseerd worden als alles perfect was verlopen. 

De kans dat het fout zou lopen was evenwel veel keren 

groter. 

 

Voor diepe bouwputten ( = meer dan 1 ondergronds niveau) is 

het altijd nodig om voldoende reserves in te bouwen voor 

wat de plaatsinname betreft. Er kan immers nooit worden 

uitgesloten dat er ergens iets fout gaat en dat een extra 

voorzetwand moet worden aangebracht. 


