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Van alle bevindingen die wij tegenkomen tijdens een gevel en/of dak -onderzoek wordt een 

uitgebreide rapportage opgesteld, gericht op de vraag van de klant. Tevens houden wij ook altijd 

onze meldingsplicht als wij zaken tegenkomen die om noodzakelijk onderhoud of herstel vragen, 

ook al is dat niet direct de vraag van de klant geweest. Wij zorgen voor een duidelijke opbouw 

in onze rapporten met daarin tekstueel chronologisch de weergave en volgorde, inclusief 

bijbehorende afbeeldingen, ten aanzien van alle constateringen m.b.t. de onderzoeksresultaten 

waarbij een duidelijke conclusie wordt gesteld. Uiteindelijk wordt het rapport gecompleteerd 

met een helder en duidelijk omschreven herstel advies, een onderdeel wat door diverse klanten 

en uitvoerende partijen zeer gewaardeerd wordt. 

Bij de traditionele bouw en meest voorkomende bouwmethoden zoals we die kennen

(spouwconstructie met baksteen gevelwerk), hanteert men een levensduur verwachting van

tussen de 60 en 100 jaar. Sinds vorige Eeuw, in de jaren 30 tot 50, was de te verwachten levensduur 

30 tot 40 jaar. Deze laatstgenoemde was ook de levensduur verwachting van de aangebrachte

spouwankers destijds. Sinds eind jaren 50 werden er ook meer en meer spouwankers 

aangebracht, waarbij dit in die tijd opliep tot maximaal 2 ankers per vierkante meter. De 

spouwanker leverancier gaf destijds aan dat de maximale levensduur van zijn spouwankers 

25 tot 35 jaar zou zijn, afhankelijk van de positionering in de gevels en windrichtingen. Echter 

is er veelal niks meer gedaan aan deze constructieve verbindingen van binnen- en buitenblad 

met spouwankers. Daar komt nu verandering in vanwege aanpak noodzakelijk onderhoud aan 

gevels en maatregelen om energetisch te verduurzamen.

Alle complexen tot vijf verdiepingen hoog die gebouwd zijn na 1950 en hoge flats en/of

woonblokken van 10 verdiepingen of meer die gebouwd zijn na 1963, komen nu (volgens wet 

en regelgeving) in aanmerking voor een diepgaand gebouw-veiligheidsonderzoek. Deze dienen 

vanaf heden uitgezet te worden door de gebouweigenaren zelf, waarbij de aandacht hierop 

extra wordt benadrukt vanwege zijn/haar verantwoordelijkheid, mocht het mis gaan zoals 

het instorten van een gevel of brand. De wetgeving hieromtrent heeft de overheid per 2014 

uitgezet, maar is enigszins stil komen te vallen. Wel worden gebouweigenaren nu meer en meer 
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Thor Logical is een vastgoed en bestaande bouw onderzoeksbureau welke zich kenmerkt door 

zowel optisch als haptisch de gebouwschil (gevels en daken), destructief en constructief te 

onderzoeken. 
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