
gen voor mogelijk houden. Toch is het bij elkaar brengen en combineren van 

specialistische disciplines niet eenvoudig. Tegenwoordig heeft iedereen in 

de bouwsector het drukker dan ooit tevoren en daarbij is tijd geld. Toch zijn 

deze laatste twee (tijd en geld), bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering. 

Neem dan ook eerst de tijd om een goed onderzoek uit te laten voeren door 

een extern onafhankelijk bouwkundig en technisch onderzoeks bureau, die 

daarvoor de juiste kennis en middelen in huis heeft en een groot netwerk van 

specialistische disciplines binnen bereik heeft, denk bijvoorbeeld aan pro-

duct leveranciers en uitvoerende partijen die elkaar hierin ondersteunen en 

samenwerken. 

Thor Helical Benelux heeft in 2019 ruim 70 kilometer lengte aan roestvast 

stalen metselwerk wapening (scheurherstel, lateiherstel, muurveranke-

ringen en renovatie spouwankers) geleverd aan specialisten op gebied van 

gevels en metselwerk. Hiermee zijn vele gebouwen in slechts een jaar tijd 

weer duurzaam versterkt en een stuk veiliger gemaakt voor gebruikers en 

passanten. Informatie www.thorhelical.nl

Thor Helical Benelux is leverancier en ontwikkelaar van roestvast stalen 

metselwerk ankersystemen en heeft in 2019 ook de marktpositie versterkt 

met de komst van een nieuwe afdeling op gebied van bouwkundig technisch 

onderzoek www.thorlogical.nl

Bouwkundige adviseurs, Erik Duijverman en Gerjo Molenaar, hebben beiden 

jarenlang ervaring opgedaan als bouwopzichter bij nieuwbouw en renovatie 

-projecten en zijn gespecialiseerd in de meest voorkomende metselwerken 

en gebouwconstructies. Ze zien al snel wat er goed of mis kan gaan bij ingrij-

pende veranderingen aan gebouwen.  

Thor Logical (Het startpunt van bouwkundig technisch onderzoek en ad-

vies) wordt meestal al in een vroeg stadium betrokken bij gevelinspectie 

of gebouwschil onderzoeken (gevels en daken). Erik en Gerjo beschikken 

over specialistische onderzoeksapparatuur en middelen die nodig zijn voor 

spouwmuur en metselwerk onderzoeken en kunnen een volledig gevalideer-

de rapportage binnen tien werkdagen leveren aan de opdrachtgever. Ook de 

inhuur en/of samenwerking met dakherstel partijen, funderingherstel partij-

en, constructeurs en product leveranciers nemen we mee tijdens onderzoek 

en rapportage, daarnaast levert Thor Logical specificaties van producten aan 

(aanbevelingen) en voorzien we in adviezen en werkomschrijvingen.

THOR HELICAL   |  WWW.THORLOGICAL.NL

Architecten, bouwadvies bureau’s en constructeurs zijn een belang-

rijke schakel in het ontwerp en realisatie van gebouw- exterieur en 

interieur. Vanuit het bestaande casco en diverse situaties gaat men 

op zoek naar mogelijkheden op basis van wensen en behoefte van 

de opdrachtgever. Vanaf dat moment is ook de specialistische ken-

nis van renovatie bouwkundigen en werktuigbouw technici heel hard 

nodig.

Bouwkundigen met ervaring en kennis van oude panden zijn voor een 

belangrijk deel bepalend en doorslaggevend voor de totstandkoming. 

De uitstraling en kwaliteit komt of samen met een nieuw beeldbepa-

lende karakter, met oog op het originele bouwwerk, of het is totaal 

een gehele vernieuwing die goed past bij bestaande architectuur, 

maar dan met moderne toevoegingen en nieuwe esthetische vorm-

geving. We zien ook steeds meer het gebruik van nieuwe materialen 

en toepassingen in en aan oude panden die een bepaalde vorm en 

structuur geven aan zowel exterieur als het interieur.

In Nederland is meer historische bouwkennis aanwezig dan sommi-

Aanpassingen en wijzigingen aan gebouwconstructies, we 

komen dit dagelijks tegen tijdens onderzoeken in opdracht van 

gebouweigenaren. Met onze specifieke kennis en ervaring op het 

gebied van metselwerk, ondersteunen wij ook bouwbedrijven 

en/of adviesbureau’s. Voor het wegbreken van een gemetselde 

bouwmuur of gevel, het plaatsen van een uitbouw of uitbreiding in 

en aan een pand, doet men in eerste instantie een beroep op een 

ervaren  aannemer, klus- of bouwbedrijf. Erik en Gerjo (Thor Logical) worden ook ingeschakeld bij problemen met 

metselwerk en gevels, zoals het loskomen van gevelmetselwerk of het 

verstrekken van adviezen bij schade aan muren en metselwerk alge-

meen. Daarbij komt ook veelal het preventief versterken van dragend 

metselwerk en/of esthetische kwesties aan de orde.

info@thorhelical.nl (producten en systemen) www.thorhelical.nl.

info@thorlogical.nl (onderzoek en advies) www.thorlogical.nl

THOR HELICAL
Gebouwen duurzaam versterken en veiliger maken  

TEKST  FOTOGRAFIE THOR HELICAL 

‘Thor Helical Benelux heeft in 
2019 ruim 70 kilometer lengte 

aan roestvast stalen metselwerk 
wapening geleverd.’

108 ARCHITECTENpunt 109109Gevels


