STERK WERK
Amsterdam hoog houden

ondernemen met

mensen

Sloop- en Grondwerkbedrijf C. Lodder BV, Zuiderwoude
Zich verder specialiseren in waar hij goed in is, is wat Cor Lodder de afgelopen jaren heeft gedaan. Zijn bedrijf heeft zich
gespecialiseerd in sloop- en grondwerkzaamheden in en rondom Amsterdam, en dan met name voor funderingsherstel. Met
dertig jaar ervaring voelen de mensen van Lodder zich als een vis in het water in het dynamische Amsterdam, met zijn eigen
economie en spelregels.

We gaan vanaf de landelijk gelegen thuisbasis bij Zuider
woude naar de Kerkstraat in Amsterdam, in de grachten
gordel. Cor Lodder kent met circa dertig jaar werkervaring in
en rondom Amsterdam de weg op zijn duimpje en wijst en
passant nog op een mooi restaurantje. “Als je een keer echt
lekker uit eten wilt met je vrouw, moet je daar zijn”, zegt hij.
Lodder voelt zich duidelijk thuis in de drukte van de stad,
waar je struikelt over toeristen en fietsers. Zoals bekend is

14

GRONDIG 6 2019

Amsterdam een stad met een eigen economie. Het pitto
reske, eeuwenoude tussenpandje dat we bezoeken, gaat niet
weg onder de miljoen euro. “In dat kader moet je onze
werkzaamheden voor het funderingsherstel ook zien”, zegt
Cor. “Amsterdam is bovengronds één van de mooiste steden
op deze aarde, maar onder de grond is het verrot. Er is nog
heel veel werk te verzetten. En het moet goed, want de
panden zijn waardevast.”

Sloop- en Grondwerkbedrijf C. Lodder BV
Cor en Yvonne Lodder runnen samen het gespecialiseerde sloop-en
grondwerkbedrijf, dat met name werken uitvoert voor funderingsherstel
en renovatiesloop en bodemsanering in en rondom Amsterdam. Cor is in
1988 begonnen met baggerwerk en agrarisch loonwerk in de omgeving en
heeft later ook een verhuurtak in het grondverzet, GWW en infra opgezet.
In de afgelopen crisisjaren is afscheid genomen van de verhuurtak. C.
Lodder BV neemt de meeste werken aan en draait incidenteel op huurbasis.
Het bedrijf telt vijftien vaste medewerkers en huurt met regelmaat extra
personeel en diensten in. Het bedrijf is ISO 9001-, VCA**- en BRL SIKB
7000-7001/7004-gecertificeerd. Meer informatie: www.lodderbv.nl.

Gezonde basis

Geoliede trein

De gemeente Amsterdam monitort de huizen en als de
verzakking te groot is, volgt er een verplicht funderingsherstel.
Besef wel dat een kuub inhoud in de binnenstad een waarde van
zo’n € 7000,- vertegenwoordigt. Als je in de dure winkelstraten
komt, ga je over de € 10.000,- per kuub inhoud heen. Hoewel
de kosten van funderingsherstel hoog zijn, vallen ze in het niet
bij deze prijzen. Bij het historische pandje aan de Kerkstraat
wordt volgens de veel toegepaste tafelfunderingmethode
gerenoveerd. De oude vloer wordt verwijderd en er worden
stalen holle schroefpalen geboord die worden volgegoten
met speciaal grindloos beton. Daarna komt er een 35
centimeter dikke gewapende betonvloer op, waarop de oude
muren via vooraf aangebrachte inkassingen rusten. Binnen
zijn medewerkers van Lodder met minigraafmachines van
verschillende groottes bezig de betonvloer te slopen. Cor
overlegt even over de beste werkwijze voor het afvoeren van
het puin en de nog af te graven onderlaag voor de dikkere
vloer met extra isolatielaag. In dit geval kunnen ze uit de
voeten met een minidumper en een container bij de ingang,
die daarna met een ‘knijpervrachtwagen’ periodiek wordt
leeggetrokken. Het komt echter ook voor dat puin of afval via
meerdere minigraafmachines wordt omgeslagen. Cor: “Elke
situatie is weer anders en dat maakt dit werk zo leuk. Er zijn
altijd verrassingen en het is altijd improviseren geblazen.”

Cor neemt de werken vooraf aan, maar doet dat altijd in
combinatie met een aannemer en andere specialisten met
wie hij samenwerkt. “Wij zitten in een geoliede trein, waarin
iedereen het spel kent en waarin we goed overleggen. Ik
neem echter altijd aan, en dan afgebakend het sloop- en
graafwerk. Elk werk is daarin anders. Algemene prijzen geef
ik daarom niet af.”
Cor geeft aan dat hij zelf niets te maken heeft met de bouw
en al het regelwerk rondom sloopinspectie en vergunningen
- dat ligt bij de aannemer - maar dat hij toch genoeg aan zijn
hoofd heeft. “Je moet van tevoren alles goed regelen, zoals
het parkeren van vrachtwagens, laadmomenten, werktijden,
afzet van vervuilde grond en asbestvrijverklaringen. Altijd
is het zaak in samenspel met de aannemer vooraf zaken
voor elkaar te hebben, anders heb je mogelijk trammelant,
oponthoud en dus extra kosten. Voor acht uur hoef je hier
echt de sloophamer niet in de vloer te zetten. Wie hier niet
tegen kan, moet Amsterdam niet in gaan”, waarschuwt
Cor. Hij geeft aan dat hij wel eens te maken heeft met
vrachtwagenchauffeurs die Amsterdam niet kennen. “Je
weet dan dat ze zenuwachtig worden. Wie het spel en de
weg kent, laadt zonder problemen”, legt Cor uit. Zo wordt
hier ook ter plekke in overleg met de medewerkers in een
oogwenk de logistiek voor de afvoer van het puin geregeld.

Lodder werkt met een breed scala mini- en midigraafmachines.
Elektrisch is bij hem niet in beeld, omdat deze machines volgens
Lodder nog niet rijp zijn voor dit werk. Het werken met een diesel
in combinatie met afzuiging is volgens hem nog altijd beter dan
elektrisch met een aggregaat (buiten).

Krappe ruimtes en passende oplossingen zoeken voor parkeren, afvoer en transport,
zoals hier, is normaal bij dit werk. In dit geval wordt er een container bij de ingang geplaatst, die periodiek wordt geleegd met een knijpervrachtwagen.
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Nieuw onderkomen
Lodder BV was tot voor enkele jaren geleden gevestigd in een
oude loopstal. Aangezien deze aan vervanging toe was en
het bedrijf ook toe was aan een volwaardig bedrijfspand met
een goede kantoorruimte, kantine, werkplaats en stalling
is dit nieuwe pand opgetrokken achter de karakteristieke
stolpboerderij. Cor en Yvonne ervaren het als een genot,
waarbij het comfort en vooral de verkregen ruimte zeker
meerwaarde bieden voor het bedrijf, ook al zijn de mensen
en het materieel doorgaans op locatie.

Aan alles merk je dat de medewerkers kennis van zaken
hebben, meedenken en hun rol pakken. “Toch bezoek ik
om de paar dagen alle werken om de voortgang te volgen”,
zegt Cor. “Je moet alles altijd voor zijn. Zij geven het aan, we
komen tot een oplossing en ik mag het dan regelen.”

Groter
We bekijken ook een project aan de Koningslaan, net achter het
Vondelpark, waar panden meer dan vijf miljoen euro doen. Hier
werken de medewerkers volop aan het ontgraven van de extra
kelderruimte die wordt aangebracht. Binnen worden steun- en
draagconstructies aangebracht. Deels buitenom en deels inpandig is damwand geslagen om de slappe grond op de plaats
te houden. Cor: “Vaak wordt er bij een complete funderingsrenovatie meteen een kelder aangebracht om zo een extra ruimte
te creëren. De meerwaarde hiervan vergoedt de kosten van kelder en renovatie ruimschoots.”
Hier moet het totale vloeroppervlak circa drie meter worden
afgegraven en als vervuilde grond worden afgevoerd. Amsterdam stelt namelijk dat alle grond binnen de gordel is vervuild
en controleert streng op het naleven van de bijbehorende richtlijnen. Je ziet meteen hoe slap de grond in de kelder is en dat
van de manschappen kennis en beleid worden gevraagd. De
medewerkers graven altijd volgens vaste werkwijzen getrapt de
kelder uit en stutten de wanden samen met die specialisten ook
getrapt mee. Ook hier wordt gewerkt volgens de tafelfunderingsmethode. “Een flink pand hier, waar we goed moeten ondersteunen, maar gelukkig heb ik het nog niet meegemaakt dat
er een wand is verzakt vanwege fouten”, zegt Cor. Dat zou ook

Naast inpandig verricht Lodder ook graafwerkzaamheden
rondom gebouwen, in dit geval nodig voor de onderkeldering van
het gebouw. Grond binnen de ring wordt standaard aangemerkt
als vervuild.
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niet fijn zijn, want je hebt het hier over een pand dat zo zes miljoen euro opbrengt en waar deze renovatie en kelderbouw alleen al een paar ton kost.”

Keuzes maken
De hoofdlijnen van de werkzaamheden waarin Cor Lodder
zich heeft gespecialiseerd, zijn hiermee wel helder. “We zijn
altijd al gespecialiseerd geweest in dergelijke werken in Amsterdam, aangevuld met grond- en beschoeiingswerkzaamheden”, vertelt Cor. “We hebben er in de crisis voor gekozen
om ons hier volledig in te specialiseren.”
Cor geeft aan dat gezien de omvang van het fundatieprobleem in Amsterdam en vooral het zelf opgebouwde specialisme hij nog wel even vooruit kan. “We hebben momenteel
altijd een flink aantal orders in portefeuille, kunnen een faire
prijs maken, waarbij we, als we ons werk goed en efficiënt
doen, er ook nog een gezonde cent aan kunnen overhouden”,
legt hij uit. Bang voor concurrentie is hij niet. “Je kunt het aantal bedrijven dat dit ook kan en doet op één hand tellen en die
hebben allemaal werk genoeg”, aldus Cor. Bang voor instap is
hij niet. “Het is te complex en vraagt dermate veel vakmanschap en ervaring dat er weinigen zullen instappen. En dan
moet je ook met de dynamiek van Amsterdam kunnen omgaan.” Hem ligt dat wel, al glimlachen Cor en Yvonne wel als
we weer op hun thuisstek in Zuiderwoude zijn. “Prachtig, de
hectiek van Amsterdam, maar het is dan ook heerlijk hier ‘s
avonds weer in de rust van het landelijke te zijn.”
TEKST EN FOTO’S: Gert Vreemann

Naast het specialisme runt C. Lodder BV nog een transporttak. Die
is gespecialiseerd in containertransport in stedelijke gebieden voor
derden, waarbij de medewerkers goed zijn in het vinden van passende oplossingen in krappe ruimtes.

