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Oude kelders
grondig gerestaureerd
2 personen de klus tot volle tevredenheid
geklaard. De gewelven zijn vervolgens
gestraald en alle benodigde techniek is
geïnstalleerd voor de circa 25 speciaalzaken die in de nieuwe versmarkt inmiddels gehuisvest zijn. Ook in deze fase van
het project is Gobouw betrokken geweest
voor boor en zaagwerk. Op de gewelven
is een nieuw betondek gestort waarop appartementen zijn gebouwd.

In Maastricht is in 2005 begonnen
met de sloop van een verouderde
parkeergarage door aannemersbedrijf Van Kan Jongen.
Deze garage was gelegen op de
historische gewelfkelders die tot
1960 in gebruik zijn geweest als
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wijnkelders. De betonnen funderingen, pilasters, die ter ondersteuning
dienden van de garage liepen dwars
door de gewelven die uiteraard in
tact moesten blijven.
belzaagmachine in te zetten maar omdat
de gewelven van metselwerk waren zou
de diamantkabel teveel kunnen verlopen.
Het gevolg hiervan is dat er geen strakke
zaagsnede ontstaat. Er is gekozen voor
een wandzaagmachine. Met een zaagblad van 1200mm werd het gewelf zo diep
mogelijk ingezaagd waarna de sloper zijn
werk kon doen. De moeilijkheid in het
geheel was de verankering van de zaagrail aan het gewelf omdat deze rond liep.
In totaal is ongeveer 80 meter aan zaagwerk verricht. In drie dagen tijd was met
Moeilijk te verankeren
Hiervoor werd de hulp en expertise van
de firma Gobouw Betonboringen uit
Schinnen ingeroepen. Nadat de boel goed
is onderstut konden de 12 pilasters verwijderd worden met een kraan. Daarnaast
diende er midden in de gewelven een
nieuwe toegang gecreëerd te worden
voor een trappenhuis. In totaal is er ongeveer 20 meter tussen de gewelven uit
gezaagd. De overweging was om een ka-

Historisch belang
,,Het was een bijzondere en mooie
klus” aldus Fer Goessens van Gobouw
Betonboringen.,, Je maakt zoiets niet
dagelijks mee en ik vind het prachtig dat
een stukje oude cultuur op deze manier
bewaard kan blijven. Uiteraard was het
goedkoper geweest om de hele boel te
slopen maar in het oogpunt van historisch
belang is het mooi dat er niet alleen naar
de kosten wordt gekeken.” Í

Gobouw Betonboringen uit Schinnen onder leiding van Fer Goessens bestaat inmiddels 12 jaar en is uitgegroeid tot een solide speler in betonboor branche.
Door de nette en adequate manier van werken heeft ze een prima naam opgebouwd. Het team bestaat uit tien all-round medewerkers en zorgt ervoor dat
alle voorkomende werkzaamheden in het vakgebied op een kundige manier
worden uitgevoerd. Asfalt en betonzagen, kabelzagen, cirkel draadzagen tot
en met 3500mm, kernboren tot en met 1000mm, kleine sloopwerken, chemische
verankeringen, hak,kap- en freeswerk, kortom alles wordt aangepakt. Het bedrijf
beschikt uiteraard over een VCA- Certificaat en voldoet daarmee aan alle normen
op veiligheidsgebied.

