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Renovatie woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum De Wissel in
Zwolle is bezig met grootschalige
nieuwbouw en renovatie van haar
vastgoed in Zwolle.
Rengers Zwolle bv heeft voor haar
opdrachtgever Bouwbedrijf Salverda
bv een groot aantal appartementen
ontdaan van keukens en sanitair, en
zijn wand- en vloertegels verwijderd
of ruw geschuurd zodat onze klant
er weer een nieuwe wand en
vloerafwerking op kan toepassen.
In dezelfde arbeidsgang hebben we
de woning voorzien van nieuwe
doorvoeringen in de betonvloer en
sleuven in de wanden zodat de
installateur aansluitend de nieuwe
installatie kon aanleggen.
De werkzaamheden werden
uitgevoerd in gebouwdelen waar de
bewoners bleven wonen en dus
werd van onze mensen verwacht dat
ze hiermee met hun werkwijze en
gedrag rekening hielden. Door
toepassen van vakbekwaam
personeel, juiste gereedschappen

Voor BAM Utiliteitsbouw bv die de
nieuwe Isala Klinieken in Zwolle bouwt
verzorgen een aantal Rengers
medewerkers hun gespecialiseerde
werkzaamheden. Het grootste deel van
de benodigde doorvoeringen worden
namelijk geboord en de schuine
metselwerk gevels worden allemaal
gezaagd. Om het huidige ziekenhuis
wordt een nieuwe schil van 100.000m2
vloeroppervlak gebouwd verdeeld over
4 zgn. vlinders van maximaal 9
verdiepingen.

en goede preventieve middelen als
stofafzuigers in de ruimten is het
werk met complimenten van de
bewoners en opdrachtgever
uitgevoerd.
Totaalsloop
Berkumstede en haar adviseur van
Heijst & Partners bv heeft voor de
nieuwbouw van Woonzorgcentrum
de Wissel Rengers Zwolle bv de
opdracht gegeven om de 1e fase, de
12 topaas woningen te slopen. Ook
is inmiddels gestart met de
voorbereiding van de 2e fase, 70
appartementen en de algemene
ruimten verdeeld over 4 bouwlagen.
Hierbij worden de gebouwen eerst
ontdaan van bruikbaar materiaal en
asbesthoudend materiaal, waar
aansluitend de kraan de gebouwen
neerhaalt en de funderingen
verwijderd.
Ook hebben we voor Berkumstede
het sloopterrein geëgaliseerd, zodat
men hier in 2010 huisvesting op kon
situeren.

Kortom een project van grote aantallen
waar Rengers trots is op het in haar
gestelde vertrouwen door de
bouwpartners.

Voor de netwerkbeheerder Tennet TSO
verzorgt Rengers Zwolle bv de
aanpassingen aan schakelaarfundaties
van schakelstations in een groot deel
van N.O.-Nederland.
Hierbij zorgen de medewerkers van
Rengers met veilige en adequate
methodes om te hoge, niet vlakke of
overbodige funderingen aan te passen
of te verwijderen, ook worden nieuwe
montagepunten geboord en
staalconstructies aangepast.
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Innovatief Explosief
Om de ruimtes in het Rabobank
gebouw te Hattem beter te kunnen
benutten heeft Rengers voor
Bouwbedrijf Pellinkoft uit de
voormalige bankkluis ca. 25.000kg
gewapend beton verwijderd.
In deze wanden met een totale dikte
van 75cm hebben wij openingen
gezaagd.

Om langdurig geluidsoverlast door
zagen, en trillingen door zwaar hakwerk te voorkomen heeft Rengers
de vrijkomende delen middels
gasdruk uit elkaar laten springen.
Door het inboren van cartridges
kunnen wij het beton zodanig
Namens Hegeman Bouw bv uit Almelo
hebben medewerkers van Rengers
Zwolle bv in het bestaande deel van het
Cibap te Zwolle een deel van de
betonnen verdiepingsvloeren over een
lengte van 54 meter met een dikte van
25cm afgezaagd zodat er een nieuwe
gevel gemonteerd kon worden.
Moeilijkheid was dat de opdrachtgever
van onze klant de vloerbedekking intact
wilde houden en de ruimtes in gebruik
bleven. Hierdoor moest erg voorzichtig
worden om gegaan met het door ons
benodigde koelwater. Ook is er voor
diverse doorgangen zaagwerk in gevels

verzwakken dat dit redelijk
eenvoudig en met aanmerkelijk
minder overlast en trillingschade uit
de constructie kan worden
verwijderd. Een techniek die nog
maar kort geleden in Europa is
geïntroduceerd.
Om het tegen de gevel van het
Rijksmonument gestorte beton
zonder schade te verwijderen is dit
deel in smalle stroken gezaagd en
behoedzaam van de gevel afgepeld.
Een klus die wederom de
innovatieve Rengers medewerkers
op het lijf was geschreven.
Onder hoogspanning
Voor een capaciteits uitbreiding
heeft Rengers Zwolle bv bij 175
hoogspanningsmasten tussen
Hoogeveen en Hoogkerk voor
opdrachtgever van Hoek Bouw bv
uit Zwolle de oude funderingen
zodanig voorbereid dat zij deze met
nieuwe betonnen aan- en
opstortingen konden verzwaren.
Hierbij zijn in de oude met beton
volgestorte ijzeren damwandplanken
uit ca. 1965 met een snijbrander
gaten gebrand. Door deze sparingen

hebben wij gaten geboord en
nieuwe stalen pennen in het oude
beton verlijmd.
Ook zijn de nieuwe stalen buispalen
op juiste hoogte afgebrand en
hebben wij aan deze buispalen
aardpennen gelast.

Bij de zogenaamde hoekmasten zijn
de oude betonfunderingen met
bouchardeer machines opgeruwd,
de bovenste delen (ca. 4 m3) zijn
met de kraan afgehakt en rondom
voorzien van nieuwe wapeninggaten
welke tot 60cm diep zijn geboord,
hierin is de nieuwe wapening met 2
componentenmortel verlijmd.

uitgevoerd zodat oud en nieuwbouw aan
elkaar kunnen worden gekoppeld.
Voor de installaties zijn diverse
sparingen geboord en sleuven gezaagd.

Na een eerste fase hebben wederom
een aantal bewoners van een 9
bouwlagen hoge appartementencomplex te Apeldoorn via de VVE
Rengers Zwolle bv opdracht gegeven
voor het verwijderen van betonnen
borstweringen op de balkons. Deze
vervangen kunnen nu worden door
glazen exemplaren.
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