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Maas weer in zicht

Een wandeling langs de Werken boven water.
Maas, klinkt aantrekkelijk, Het betreft hier een kade
maar niet als men geen
zicht heeft op deze mooie
rivier. Vandaar dat in 2007
besloten is om met de aanbouw van een voetpad tevens de kademuur te verlagen. Slopersbedrijf Rietdijk
had de opdracht gekregen
om deze muur te slopen en
schakelde de hulp in van
Gobouw Betonboringen
uit Schinnen.
Er werd een plan van aanpak gemaakt die afwijkt
van het “normale muurtje
zagen”.

muur van 30 meter lang en 3,5
meter hoog. Aan de buitenkant zat 10 cm metselwerk, de
muur was totaal 35 cm dik en
in prima staat. De bandjes boven op de muur werden eerst
afgezaagd, deze zouden later
herplaatst worden. Dit zagen
gebeurde vanaf de walkant.
De rest van de muur werd met
een wandzaag afgezaagd tot
50 cm boven het waterpeil.
De omstandigheden om te
zagen waren niet praktisch.
Men moest ook werken vanaf
de waterkant omdat vanaf de
binnenkant niet diep genoeg
gezaagd kon worden vanwege het zand. Dit kon pas
later dieper gegraven worden
en gezaagd om instortingsgevaar te voorkomen van het
naastgelegen pand.

Golfslag
Er werd gewerkt vanuit een
bak aan een kraan net boven
de waterspiegel. Qua werkruimte was het krap, het was
koud en de golfslag van de op

len. Nadat de bandjes weer
geplaatst zijn is er voor de
veiligheid een hekwerk op de
muur geplaatst. De hele klus
kostte twee dagen tijd met
twee personen.

de Maas varende schepen bemoeilijkte het werk. De muur
werd horizontaal ingezaagd
op 50 cm boven het waterpeil
over een lengte van 1,5 meter.
De hele lengte van 30 meter
doorzagen was geen optie
omdat het gevaar bestond dat
de muur in de Maas zou stor-

Variatie in de
omstandigheden
,, Zo werken in een kooi boven
water is niet iets wat je elke
dag doet, wel leuk om een
keer mee te maken, maar zeker niet prettig als het te lang
duurt. Toch is het leerzaam om
ook deze vorm van variatie in

ten. Daarna volgden de verticale snede. Tijdens het zagen
van deze snede werd het te
zagen deel vastgeklemd door
een kraan om te voorkomen
dat deze in de Maas zou val-

je werk te hebben, toch weer
totaal andere omstandigheden” verteld Fer Goessens
van Gobouw Betonboringen.
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