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Onderzoek aan de
fundering van
oude panden
brengt soms
vreemde zaken
aan het licht.
Zoals rotte oude
balken, die allang
nietmeerdragen.
Een serie over de
fundamenten van
de stad.i
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r gaapt een diep gat in de hal
van een meer dan driehon-
derd jaar oud pand aan de
Keizersgracht. De eigenaar

wil het monument splitsen in vijf
appartementen en daarvoor moet
de fundering worden onderzocht.

Vanuit het gat stijgt een indrin-
gende geur op. Die is niet afkomstig

'van een lek riool, maar van de natte
veengrond die vrijkwam en tijdelijk
ligt geparkeerd op de stoep. Je trekt
de plantenresten er zo uit.

"Welkom in de bodem van Am-
sterdam," zegt Ton Meekel spot-
tend. Samen met een collega heeft
de aannemer die morgen het gat ge-
graven. "Leg het in je tuin en het
ontkiemt alsnog na drie eeuwen.
Eersteklas tuinaarde, maar bpuw er
alsjeblieft geen huis op. Laat staan
een stad."

Tweeëneenhalve meter lager in
het gat onderzoekt Christiaan van
Stigt van ingenieursbureau Fugro
de heipalen en funderingsbalken.
Hij gaat gekleed in een soort duik-
pak, met stevige laarzen eraan vast.
Weliswaar is met een pomp het
grondwaterpeil meer dan een me-
ter omlaag gebracht, het blijft daar
beneden een blubberige bedoe-
ning.

De inspecteur is hoogst verbaasd
over wat hij aantreft. Een halve me-
ter onder de paalkoppen ontwaart
hij een dikke balk. Hij vraagt zich af
wat die daar moet. Met zijn blote
handen trekt hij er een stuk vanaf,
zo rot is ie. Zoiets heeft Van Stigt nog
nooit gezien.

Dan reikt een collega hem de zoge-
naamde palenprikker aan. Een pilo-
dyn voor de kenners. Met dat instru-

ment schiet hij een stalen pen in het
hout. Hoe diep die doordringt, zegt
iets over de mate van aantasting
van het hout. "Twintig millimeter!"
roept hij naar boven, waar zijn col-
lega het opschrijft. Net als alle an-
dere waarden die Van Stigt meet
van de vijf blootgelegde houten hei-
palen.

Bij paal nummer twee verdwijnt
de pen liefst 35 millimeter in het
hout. Ook bij de vijfde paal schallen
onheilspellende waarden door de
hal. Want het betekent dat de palen,
die toch al niet zo dik zijn, over de
helft van de doorsnede zijn aange-
tast Ruim de helft van die palen
draagt dus niet mee.

Houtmonsters nemen, zoals het
protocol voorschrijft, lukt niet.
Door de onverwachte balk lukt het
niet de boor rond te krijgen. Maar
voor een goed oordeel is dat waar-
schijnlijk ook niet nodig.

Eenmaal terug op kantoor is de
diagnose snel gesteld. Volgens geo-
technisch adviseur Herman Keijer
wijst alles er op dat de vreemde balk
een oude funderingsplaat is, waar
de paalkoppen doorheen zijn ge-
prikt toen hij ging rotten. Bij een
eerdere hersteloperatie is er nieuw
funderingshout bovenop de palen
gelegd.

Ook de onderkant van de gemet-
selde muren verraadt sporen- van
een reparatie lang geleden. Maar nu
biedt zo'n oplossing volgens Keijei
niet langer soelaas. De palen zijn nu
zelf ook op en moeten vervangen
worden. De complete vloer zal open
moeten, om plaats te maken voor
stalen buispalen. De nachtmerrie
van elke huiseigenaar.
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Tanken zal in de toekomst steedsvakervia het stopcontact gaan.

De elektrische auto komt eraan, maar in
hoeverre is het elektriciteitsnet klaar
voor de grote verduurzaming?
LOTJE VAN DER DOES

FOTO BMW

betaalbaar zijn als 'gewone' stroom,
volgens de voorspellingen van het
European Photovoltaic Technology
Platform. En in zonnigere landen al
eerder. Hellinga: "Veel mensen be-
seffen nog nauwelijks hoe dichtbij
zonne-energie is."

Wind en zonne-energie hebben
wel wat haken en ogen. Omdat het
opslaan van energie erg duur is, of
niet erg efficiënt, produceren de
centrales nu precies zoveel energie

an de kant van de auto zit er
schot in: de E-mini, deze

^week gepresenteerd op de
\1 in Amsterdam, is vanaf

nu een vaste gast in de stad. Maar
het elektriciteitsnetwerk moet nog
helemaal voorbereid worden op al
die stroomauto's.

Veel bedrijven popelen om erva-
ring op te doen met elektrisch rijden
en de autoindustrie aan te zwenge-
len, bijvoorbeeld met grote orders
zoals die van de gemeente en ABN
Amro.

De elektrische auto is nog duur,
voornamelijk door de tweehonderd
kilo zware accu van twintigduizend
euro. Hij heeft een beperkte actiera-
dius (150 Ion), en het opladen van
de accu duurt acht*uur in het gewo-
ne stopcontact of een halfuur in een
380-voltstopcontact. Maar de sfeer
op de RAI is: gewoon beginnen, an-
ders komen we nooit op gang.

Hoe zit het echter met de elektri-
sche kant van het verhaal? Het hui-
dige stroomnet is er niet op bere-
kend het hele Nederlandse wagen-
park, zeven miljoen auto's, elek-
trisch op te laden. Zo'n tien tot twin-
tig procent daarvan zal nog wel
gaan. "Maar die inschatting gaat
over gemiddelden, het gaat mis-
schien niet overal goed," zegt Chris
Hellinga van D-Incert, het Neder-
lands innovatie platform voor elek-
trisch rijden.

Michiel Houwing, promovendus
aan de TU Delft: "Nu wordt het net-
werk het meeste belast in de och-

thuiskomt. De kabels zijn erop bere-
kend dat ze die piekbelasting ruim
aankunnen. Maar als straks ieder-
een om zes uur 's avonds ook nog
eens zijn elektrische auto in het
stopcontact plugt, branden om vijf
over zes overal transformatorhuis-
jes door."

De stroombedrijven kunnen alle
kabels vervangen door dikkere,
maar ze kunnen ook proberen de
kabelcapaciteit efficiënter te benut-

ten. Dat kan bijvoorbeeld door de
uren waarop de energievraag min-
der groot is beter te benutten. Met
de huidige ict-technologie is het
mogelijk dat soort dingen intelli-
gent te regelen.

"Je kunt je voorstellen dat straks
de auto en de energiemaatschappij
informatie uitwisselen, waardoor je
auto opgeladen wordt op een mo-
ment dat dit het energiebedrijf goed
uitkomt en hij toch klaarstaat als je
hem nodig hebt," aldus Houwing.

De elektrische auto verbruikt nu al
minder fossiele brandstoffen dan
een benzinemotor, maar het grote
CO2-voordeel komt natuurlijk pas
als alle elektriciteit uit duurzame
energiebronnen komt, zoals wind-
energie en zonnestroom.

als er op dat moment nodig is. Met
wind- en zonne-energie kan dat
straks niet meer, de wind kun je nu
eenmaal niet naar believen aan- en
uitzetten. Vandaar dat er nu al
wordt nagedacht over slimme ma-
nieren om deze fluctuaties te onder-
vangen.

Houwing: "Als veel mensen een
elektrische auto hebben die de hele
nacht aan het stopcontact hangt,
zou je al die accu's kunnen gebrui-
ken om stroom in op te slaan, maar
ook om het er weer uit te trekken als
het even wat minder hard waait. Je
kunt je voorstellen dat je er goedko-
pe stroomabonnementen komen
voor mensen die hun accu daarvoor
ter beschikking willen stellen. Maar
dan kan je dus misschien niet meer
middenin defl^ch^agen^uzjeiji^-,
aüto'Stappejpiejiw^griid^nJpil n s ns,
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