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Veel gestelde vragen van Dijk 
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Wie is Van Dijk? 

Van Dijk is een bedrijf met een historie van ruim een halve eeuw. Het bedrijf heeft zijn wortels in de grond-, 

weg- en   waterbouw, maar heeft ook een aantal aanverwante werkzaamheden die het tot zijn kernactiviteiten 

mag rekenen. Te weten: lichtfunderingstechnieken, funderingsherstel, productie en verwerking van schuimbe-

ton, milieutechniek, groenvoorziening, buitenruimte management en civiele- en utiliteitsbouw.  

 

Van Dijk heeft ca. 100 vaste medewerkers. Een bedrijf dat u door heel Nederland kunt tegenkomen. Op-

drachtgevers zijn: provincies, gemeenten en projectontwikkelaars. Het is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, 

alternatieve oplossingen aandraagt, doet wat afgesproken is. 

Van Dijk is gevestigd aan de Oude Veiling in Maasland.  

 

Wat is argex zand? 

Argex zand is een mengsel van zand en geëxpandeerde kleikorrels (Argex). Hierdoor behoudt het mengsel de 

eigenschappen van zand en is het soortelijk gewicht lager door de kleikorrels. 

 

Wat is belbeton?  

Belbeton is een schuimbeton waar meer luchtbellen in zitten waardoor het een laag soortelijk gewicht krijgt. 

 

Waarom moet er getimmerd worden?  

Dit is noodzakelijk om de korrels op te sluiten die aangebracht worden op de plaats(en) waar de nutsleidingen 

onder de funderingsbalk door lopen. 

 

Ik heb al schotten tegen de funderingsbalk geplaatst, worden deze weggehaald? 

Wanneer deze schotten in de kruipruimte zijn aangebracht zullen ze (gedeeltelijk) verwijderd moeten worden. 

Dit om de eventuele ruimte onder de funderingsbalk goed te kunnen vullen. 

 

Zijn de schotten aan de buitenzijde aangebracht dan is er geen directe noodzaak om deze te verwijderen.

Sommige bewoners hebben op meerdere plaatsen in de kruipruimte leidingen en riolerin-
gen lopen. Tot op welk niveau wordt de kruipruimte gevuld? 

Daar waar leidingen onder de grond verdwijnen wordt grofkorrelig materiaal toegepast en geen beton. 

 Leidingen moeten altijd bereikbaar blijven natuurlijk. De kruipruimte wordt gevuld tot 50 cm onder onderkant 

vloer. Het blijkt namelijk dat de funderingsbalken die we tot nog toe tegen komen, niet zo diep steken als 
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verwacht mocht worden. Slechts 60 cm. Als we in de kruipruimte ook 60 cm ruimte over zouden houden zou 

bij een eventuele restzetting direct een spleet onder de funderingsbalk ontstaan. 

 

Hiernaast staat er ook vermeld dat voor het aanbrengen er mogelijk nogal wat maatregelen 
getroffen moeten worden om te voorkomen dat het beton alle kanten op weg zal lopen. Wat 
houdt dit voor ons als bewoner in qua werkzaamheden in onze kruipruimte en de kosten die 
hiermee gemoeid zijn. 

De werkzaamheden omvatten: het omhoog brengen van de leidingen, als die al niet aan de begane grond-

vloer opgehangen zijn, wegpompen van eventueel water, wegkappen van eventuele resten werkvloerbeton 

onder de funderingsbalken (om te voorkomen dat het schuimbeton daaraan zou blijven hangen), eventueel 

egaliseren van de ondergrond. Er zijn alleen kosten aan verbonden als er zaken gerepareerd moeten worden 

voordat de vulling aangebracht kan worden, omdat die niet in orde zijn (kabels en leidingen die niet in orde 

zijn, bijvoorbeeld). De aannemer komt van te voren kijken en geeft door of dat aan de hand is. De leidingen 

die op de grond van de kruipruimte liggen worden eventueel op Y-vormige staakjes gezet, zodat die niet 

onder de vulling van de kruipruimte komen. 

 

Geeft het mogelijk opkomend grondwater geen problemen wanneer hierboven een schuim-
beton vloer ligt?  

Daar waar daar kans op is, wordt een drain aangelegd onder de vulling. Die drain voert uiteindelijk af op de 

singel of op een schoonwaterriool (tijdelijk, totdat de rioolwerkzaamheden plaatsvinden, kan die op een 

andere rioolstreng aangesloten worden). Het 'grondwater' dat in de kruipruimtes hier en daar aangetroffen 

wordt, is feitelijk geen grondwater: het is hemelwater dat niet weg kan stromen naar het grondwaterniveau. 

Het grondwaterniveau is namelijk het singelpeil  +/- 10 - 20 cm. De aannemer heeft nu huizen aangetroffen 

waar het water in de kruipruimte tot wel 50 cm hoger staat dan de singel.  

Het schuimbeton wordt boven de ‘normale’ grondwaterstand aangebracht. 
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