
•   Bouwputlekkages en andere vocht-
problemen efficiënt opgelost: Soil-ID 
Vochtwering en Bouwputlekkages

•   Ook preventief inzetbaar

 Het lek boven  

 Professioneel, inventief,  
 effectief.

 Acute vochtoverlast? 

 Soil-ID Vochtwering: 



Ons uitgangspunt

Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages is een volle doch-
teronderneming van Soil-ID Bouwkundige Bodeminjecties, 
de bouwputspecialisten bij uitstek.
In beide bedrijven wordt gebruik gemaakt van injectie-
technieken, maar voor de rest zijn de uitgangpunten toch 
verschillend.
Met ‘Bodeminjecties’ realiseren we een droge bouwput, 
daarmee sparen we tijd en kosten voor de opdrachtgever.
Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages wordt meestal 
ingeschakeld om de schade van acuut optredende vocht-
problemen te beperken. We bestrijden wateroverlast op de 
bouwplaats.

Zoek en vind de oorzaak, maak 
de juiste inschattingen, reageer 
snel op veranderende omstan-
digheden en stop het lekken, 
dat is onze praktijk van alledag.
Kortom: hou de schade zo be-
perkt mogelijk. In geld, in tijd.
Dat is onze motivatie, daar 
zijn we in getraind, dat is ons 
uitgangspunt.
Het verschil tussen Bouwkundi-
ge Bodeminjecties en Vochtbe-
strijding en Bouwputlekkages 
ligt in doel en toepassing, maar 
de intenties zijn dezelfde: met 
inventieve injectietechnieken 
opdrachtgevers optimaal van 
dienst zijn.

Lekkende damwanden, grout-
ankers, soilmixwanden, diep-
wanden of palen: we vinden 
de oorzaak van de lekkage en 
zorgen voor een oplossing.

 Beperken, 

 Beperken 

 Beperken, 



Snel reageren, juiste diagnose

Een spontaan ontstane wel, een 
uit het slot gelopen damwand, een 
lekkend groutanker: het is meer 
dan domme pech. Het is schade. 
Geld- en tijdverlies gaan hand in 
hand.
Hoe eerder we worden ingescha-
keld, hoe sneller we de oorzaak 
kunnen vinden (voor zover die niet 
voor iedereen duidelijk is), hoe 
beperkter de gevolgen zullen zijn
Lekkende dam- of diepwanden, de houten wand van een 
historisch dok of een wel in de bodem: we hebben de ken-
nis en de middelen om de schade beperkt te houden.
Dat doen we bijvoorbeeld door het materiaalverbruik tot 
een verantwoord minimum te beperken. Waar mogelijk en 
nodig zullen we een beroep doen op de mankracht, instal-
laties, gereedschappen en andere middelen die ter plaatse 
beschikbaar zijn.
Natuurlijk zijn onze servicewagens uitgerust met alle mid-
delen die van nut kunnen zijn om de lekkage op te sporen 
of te stoppen.
Belangrijker dan dat is misschien nog onze ervaring: elk 
team wordt aangevoerd door een gelouterde professional 
die, op zijn beurt, kan rekenen op de enorme ervaring en 
vakkennis van het management.
Met zorgvuldig kijken, luisteren, voelen, in sommige geval-
len zelfs ruiken vinden we de locatie en de oorzaak van het 
probleem.
Daarna ligt in feite de oplossing ook al min of meer vast. 

 schade Beperken 



In theorie en praktijk

Het is een cliché maar daarom niet minder waar: voorko-
men is beter dan genezen.
Soil-ID Vochtwering kent verschillende aspecten van preven-
tie:
- de praktische theorie, meedenken aan de tekentafel;
-  bij precaire processen zoals het plaatsen van trekankers 
onder bestaande gebouwen treffen we voorbereidingen 
die lekkages voorkomen en staan we steeds stand by als 
werkzaamheden vochtrisico’s inhouden;

-  bij sommige grote projecten treden we op als een onder-
aannemer; we richten een complete werkplaats in, zodat 
we op elk gewenst moment in actie kunnen komen zonder 
verplaatsing van goederen en materieel;                  

-  van renovatieprojecten injecteren we de funderingen, 
zodat de kans op optrekkend vocht wordt geëlimineerd.

In al deze gevallen wordt schade door vocht aanzienlijk 
beperkt of praktisch uitgesloten.
Natuurlijk gaat de kost voor de baat uit, maar de voordelen 
van preventief handelen zijn groot  genoeg om rendabel te 
zijn.

 Preventief handelen 



Uitdagende projecten en de beste professionals

Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages bestaat 
nog niet zo lang, maar kan desondanks al bogen 
op een aantal indrukwekkende prestaties. Nog 
belangrijker dan dat: praktisch al onze medewer-
kers hebben bij andere vochtbestrijders een schat 
aan ervaring opgedaan. Net als het management.
Soil-ID wordt gevraagd voor uitdagende projec-
ten en die projecten trekken professionals aan 
die hun sporen hebben verdiend. Beide aspecten 
versterken elkaar.

Dat resulteert in projecten zoals:

Zand- en waterstromen in Vlissingen (Perry Dok)
Het historische Perry Dok in Vlissingen is gerestaureerd. 
Het dok was bijna 300 jaar in gebruik voordat het in 1974 
werd afgetopt en begraven onder zand. 
Nu is het weer uitgegraven en vakkundig in oude glorie 
hersteld. Het rust op een zandbed en is voorbestemd een 
belangrijke rol te spelen in de nieuwe centrumplannen van 
Vlissingen.

Rond het herstelde dok is een schil van 
verloren damwandplanken aangebracht. Bij 
het vollopen van het dok blijkt het echter niet 
helemaal waterdicht waardoor het zandbed 
waarin het ligt wordt uitgespoeld, terwijl het 
zand toegang krijgt tot het dok.
Soil-ID Vocht heeft  de aansluiting tussen de 
houten damwand en de eveneens van hout 
gemaakte ankers afgedicht, omdat de ruimte 
daartussen te groot was.
Probleem opgelost.

Scheidingsmuur Oss
In het Brabantse Oss dreigt een muur te 
verzakken die een woonwagencomplex 
scheidt van de ‘Weg van de Toekomst’ 
die daar wordt aangelegd. De muur wordt 
ondermijnd door verzakkingen in de bodem. 
Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages 
lost het probleem op met Dämmer, vloeibaar 
en volumineus, veel lichter in gewicht dan 
beton.
De eerste dag zijn de injectielansen gezet en 
gespoeld, de tweede dag is het injectiepro-
ces uitgevoerd.
Een latere inspectie van de muur toont aan 
dat die staat als een huis.

 Ervaring 



Mauritshuis Den Haag
Volker Staal en Funderingen is de aannemer van het onder-
grondse betoncasco dat deel uitmaakt van de uitbreiding en 
restauratie van het Haagse museum Het Mauritshuis.
Er moet een aantal trekankers worden geplaatst, tot 23 
meter onder NAP. De casingbuizen die de constructie van 
de ankers mogelijk moeten maken reiken tot 6 meter boven 
de keldervloer tot het niveau van de aanpalende Hofvijver.
De keldervloer is 160 cm dik. Soil-ID heeft onder de kelder-
vloer preventief geïnjecteerd, zodat de kernboringen konden 
worden uitgevoerd voordat de casingbuis wordt geplaatst.
De waterdruk (tot 6 meter) is geen belemmering gebleken. 
Ook bij het afbranden van de casingbuizen waren we 
stand by.

Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam
Als het Nederlands Architectuur Instituut wordt uitgebreid 
en verbouwd blijkt dat de ondergrondse keldervloer van de 
schepping van Jo Coenen door het grondwater omhoog 
wordt gedrukt.
De problematiek en de oplossing lijken op die van de case 
van Het Mauritshuis. Ook de aannemer is dezelfde: Volker 
Staal en Funderingen slaagt er in 66 trekankers tot 23 meter 
onder het kelderniveau te plaatsen. Die houden de vloer op 
zijn plek. Soil-ID Vocht injecteerde onder de keldervloer en 
stond steeds stand by als er werd geboord of casingbuizen 
afgebrand.

Stand by, Delft
In Delft wordt een grootscheeps nieuwbouwplan gereali-
seerd. De over een viaduct rijdende treinen gaan voortaan 
over 2 kilometer ondergronds. Bovengronds wordt een 
indrukwekkend centrumplan gebouwd door de Combinatie 
Cromme Lijn.
Behalve de kilometerslange treintunnel, worden er 1500 
woningen gebouwd en 50.000 m2 kantoorruimte gereali-
seerd.
Soil-ID Vochtbestrijding installeert een volledig ingericht 
container die bij het ontgraven van de tunnel permanent 
aanwezig is. Zodat er in het geval van een lekkage geen tijd 
verloren gaat omdat er meteen een injectie-unit klaar staat.

Overal in Nederland
Damwandplanken lopen uit het slot, groutankers lekken, 
soilmixwanden die niet waterdicht zijn en het ontstaan van 
wellen: het zijn stuk voor stuk problemen die om onmiddel-
lijk ingrijpen vragen. Onze teams treden dan doortastend en 
effectief op. Zodra de melding binnen is, komen we in actie. 
Rijden voor met een compleet ingerichte servicewagen, 
bemand met ervaren vakmensen die niet zullen stoppen 
voordat ze het lek boven hebben.
In de meeste gevallen zal dat niet lang duren. Het stoppen 
van de overlast is in veel gevallen evenmin een tijdrovende 
kwestie. Zeker is in elk geval dat we de schade in geld en 
tijd tot een minimum zullen weten te beperken. Dat is een 
erezaak.



Woningbouw Amsterdam.
Een groot renovatie en restauratieproject in de Amsterdam-
se binnenstad: oude herenhuizen worden in ere hersteld. 
Nadat de woningen zijn gestript, worden de funderingen 
geïnjecteerd, zodat de nieuwe bewoners geen last zullen 
krijgen van optrekkend vocht.

Soil-ID en de bestaande bouw

Vloeren en wanden
Voor woningbouwcoöperaties en andere grootschalige 
beheerders van onroerend goed, maar ook voor particuliere 
huiseigenaren behandelt Soil-ID Vochtwering en Bouw-
putlekkages wanden en vloeren die door optrekkend of 
doorslaand vocht worden aangetast.

Kelders en andere ondergrondse constructies (garages!) 
hebben vaak te lijden van het grondwater door zwakke plek-
ken in de constructie.
Met name vooroorlogse gebouwen kunnen te maken krij-
gen met optrekkend vocht omdat er indertijd geen maat-
regelen zijn genomen om de capillaire eigenschappen van 
bakstenen of cement tegen te gaan.
We beschikken over tal van middelen en technieken om de 
overlast tegen te gaan en een duurzame blokkade tegen 
optrekkend of doorslaand vocht op te werpen.
Onze methoden genereren weinig overlast en ze zijn effec-
tief en duurzaam.
Bedenk wel dat we het proces van optrekkend vocht kun-
nen stoppen, maar dat daarmee het al aanwezige vocht nog 
niet uit de muur is verdwenen. 
Muren moeten na behandeling met speciaal stucwerk 
worden afgewerkt en met damp open verf worden behan-
deld om het opgeslagen vocht aan de lucht prijs te kunnen 
geven.

Onderzoek
Vochtproblematiek in huizen is soms niet wat het lijkt. 
Slechte ventilatie, overdreven isolatie, overbevolking van 
een pand kunnen tot condensvorming op de muren leiden.
Soil-ID zal in alle voorkomende gevallen bij voorbaat nagaan 
wat de oorzaak van de overlast is. We komen pas in actie 
als we er praktisch zeker van zijn dat onze maatregelen 
daadwerkelijk duurzaam resultaat zullen boeken.

Gevolgen
Optrekkend of doorslaand vocht richt schade aan de con-
structie. Zouten en schimmels krijgen de kans niet alleen 
de muren maar ook het leefmilieu te bederven. Vaak zijn 

er nadelige gevolgen voor de gezondheid van mensen en 
dieren.
Duurzame verwaarlozing van dit probleem ondermijnt de 
waarde van het onroerend goed.
Maatregelen zijn noodzakelijk.
Als de oorzaak in de constructie is gelegen, dan zal er con-
structief moeten worden ingegrepen.
Is de oorzaak gelegen in verkeerd gebruik (gebrekkige ven-
tilatie, overbevolking)?
In dat geval moet niet het gebouw, maar het gebruik daar-
van worden aangepast aan de omstandigheden. 

doorslaand vocht
 Optrekkend en



Utrecht
Proostwetering 27 J
3543 AB Utrecht
Tel. 030-2411517
E-mail: info@soilidvocht.nl
www.soilidvocht.nl

Breda
Postbus 2260, 
4800 CG Breda. 

Rudonk 2, 
4824 AJ Breda. 
Tel. 076-5498370 
Fax: 076-5498371 
E-mail: info@soilid.nl

Niet dweilen met de kraan open. Bellen! 

Een nuchtere en praktische kijk op vochtover-
last. Van preventief behandelen tot het bestrij-
den van acute vochtproblemen.

Kijk op www.soilidvocht.nl voor actuele 
informatie.

 Acute vochtoverlast? 


