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Oud geld 
helpt 

sporters 
Er gaat steeds meer geld om 
in de sport, niet alleen fi-
guurlijk, in de vorm van tele 
visierechten en honoraria, 
maar ook letterlijk. 

Want wat is er gebeurd met 
onze geliefde zonnebloemen, 
de vuurtorens en de snip-
pen? Grote kans dat die zijn 
vermalen in apparaten van 
Kusters Engineering, uit 
Venlo. Dat Nederlandse be
drijf ontwerpt en produceert 
machines die wereldwijd 
worden gebruikt voor groot-
schalige geldvernietiging. In 
hun apparatuur wordt het 
oude papiergeld vermalen en 
daarna o.m. verwerkt to t bri-
ketten waarmee ovens kun
nen worden gestookt. Er 
wordt echter ook een bouw-
materiaal van gemaakt: 'pe-
cuboard. Dit woordspelige 
materiaal (pecu staat voor 
pecunia=geld) is heel ge-
schikt om o.m. sportvloeren 
van te maken, omdat het ste-
vig en veerkrachtig is. De 
Nederlandse Sportfederatie 
vindthetzelfs eentopvloer! 
'Pecunia non olet', geld stinkt 
niet, zeiden de oude 
Romeinen reeds. De moder-
ne sporters zijn het daarmee 
helemaal eens.... 
Ze staan niet langer boven de 
financiele materie, ze staan 
er bovenop. 

Bye bye 
FloorLift— 

Partir c'est mourir un peu', afscheid nemen is een beetje doodgaan. Dat 
geldt nu in zekere mate voor ons, want we moeten afscheid nemen van 
onze oude naam' FloorLift. We hebben onder die naam tien jaar lang 
intensief en hard gewerkt om bekend te worden (dat eerst) en vertrouwd 
(dat daarna). 
Het is gelukt, FloorLift heeft in eigen land en ook in Duitsland een prima 
reputatie opgebouwd als het erom gaat om verzakte vloeren weer op het 
oorsponkelijk bedoelde peil te krijgen. 

Maar.... tegenwoordig richten we ons niet langer alleen op het repare-
ren van vloeren. We stabiliseren fundamenten en verdichten/verstevi-
gen de ondergrond die gebouwen of andere constructies moet dragen. 
Kortom: de 'oude' naam dekte de lading niet langer. Daarom hebben we 
geen andere keus dan afscheid te nemen van de ingeburgerde naam 
FloorLift. We schakelen over op een naam die in tal van landen wereld
wijd een begrip is geworden voor onze specialistische injectietechnie-
ken: URETEK 
Voortaan opereren we daarom onder de nieuwe naam: 
URETEK Nederland bv. 
Onder het nieuwe, internationaal gebruikte vignet treft u voortaan ook 
een nieuwe positioneringsregel aan: 
Injectievijzeltechnieken wereldwijd. 
Op een professionele manier vegen we onder die bedrijfsnaam de vloer 
aan met tal van fundamentele problemen van bouwtechnische aard en 
dat komt beter tot uiting onder een nieuwe naam, een andere huisstijl 
en ook een aangepaste nieuwsbrief. 
Bye bye FloorLift, vaarwel Over de Vloer, verwacht een andere naam... 

In dit nummer: 

• Afscheid van de naam 
FloorLift, 

• ondergronds Maastr icht , 
• sport + f inancien, 
• en bier. 

Inter brew 
De allergrootse brouwerijcon-
cerns van de wereld zijn van 
Amerikaanse, Nederlandse en 
van .... Belgische origine. 
Interbrew heet het wereldcon-
cern dat vanuit het Belgische 
Leuven wordt bestuurd en dat 
bekende Belgische merken als 
Stella Artois, Leffe en Hoe-
gaarden voert. In ons land 
heeft Interbrew o.m. Hertog 
Jan, Oranjeboom en Dom-
melsch in eigendom. 
Behalve heel veel brouwerijen, 
in tal van landen, bezit het 
bedrijf ook daaraan gelieerde 
bedrijven, zoals drankengroot-
handels. In het prachtige ach-
terhoekse stadje Lochem 
exploiteert het concern een 
horecagroothandel met een 
regionale functie. Vanuit deze 
vestiging worden bier (uiter-
aard), fr is- en alcoholische 

dranken en ook thee en koffie 
gedistribueerd naar een groot 
aantal horecagelegenheden. 
Wij hebben 1435 m 2 magazijn-
vloeroppervlak gelift en gesta-
biliseerd en ook de dilatatiena-
den onderhanden genomen. 
Het interne transport blijft op 
rolletjes lopen bij Interbrew. 
We hebben er een glas 
'Verboden Vrucht' op gedron-
ken, ook van Interbrew en niet-
tegenstaande de naam vrij in 
de handel verkrijgbaar. 

Buren 

• LTJ 

B LTJ" 

In 1996 ging in het Belgische Wemmel een 
nieuwbouwwijk van start. Alle woningen 
werden vanwege de kwaliteit van de 
ondergrond op palen gefundeerd. Op een 
na. Het huis Reigerslaan 7 werd, tegen het 
advies van de geomechanische experts 
in, gebouwd op een funderingsplaat met 
vorstrand. 
Al tijdens de constructie van de fundering 

begon de inclinatie: 1.5 cm! Na gereedko-
men van het huis zakte het verder weg in 
de grond, zo'n 500 mm. Waarbij het ook 
vervaarlijk scheef begon te trekken omdat 
de funderingsplaat was blijven hangen 
aan de palen van de woning van de buren. 
De totale constructie hing zo'n 70 mm uit 
het lood.... Samen met onze Belgische col-
lega's hebben wij met behulp van gewone 

en met diepte-injecties de woning 
- die op de nominatie stond om te 

I worden gesloopt - weer rechtge-
zet. In niet meer dan 2 werkdagen. 
Een gespecialiseerd heibedrijf 
heeft de woning inmiddels met 
groutpalen gefixeerd, zodat het 
probleem zich niet nogmaals voort 
kan doen. 
Bewoners, schadeverantwoorde-
lijken, onze Belgische collega's: 
iedereen blij met onze burenhulp 
die de schade van een beoorde-
lingsfout tot een minimum heeft 
beperkt. 

Voor en na het "liften", let op de dakgoot! 

Ondergronds Maastricht 
Maastricht is misschien wel de minst Nederlandse onder onze grote steden. De stad 
wordt gekenmerkt door een allure en een sfeer die eerder zuidelijk dan noordelijk aan-
doet. Maastricht heeft de uitstraling van een onvervalste metropool. Daarnaastis het ook 
een heel oude stad. De geschiedenis gaat terug tot de derde eeuw,toen de Romeinen er 
een versterkte vestiging stichtten.Die ouderdom heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn 

duidelijk voor iedereen die om zich heen kan kij-
ken en de schoonheid van de stad beziet. Een 
nadeel is o.m. datde stad een ondergronds gan-
genstelsel bezit dat de moderne bouwpraktijk 
ernstig kan hinderen... 
De Odaschool, gesitueerd aan de Pastoor 
Habetsstraat is daarvan een duidelijk voor-
beeld. Deze school wordt door architectenbu-
reau Frencken-Scholl uitgebreid en aangepast. 
Een deel van het bestaande gebouw moest 

daartoe gesloopt, terwijl er ook een deel nieuwbouw wordt gerealiseerd door aanne-
mingsbedrijf Schols bv uit Beek (L) 

Uit sonderingen bleek dat er onderaardse gewelven onder de geplande nieuwbouw zijn 
gesitueerd. Dat leverde met name voor het heien grote problemen op. 
Onder de voormalige sportzaal, die wordt verbouwd tot kantoorruimte, bleek de ruimte 
hoi. We hebben de leegte opgevuld en daarmee de bouwers voorzien van een beter ge-
fundeerde werkvloer. Zodat die zonder problemen kon worden beiast volgens het plan 
van de architecten. 

C Maastricht 
dat gun je jezelf... 

Een 
j u w e e l 

van een 
werk 

De exclusieve juwelier Mahlberg uit 
Lubeck wilde zijn winkel uitbreiden, maar 
een grondtechnisch onderzoek wees uit 
dat daarvoor palen zouden moeten geheid. 
Dat bleek ter plekke onmogelijk. FloorLift 
Deutschland GmBH bracht uitkomst: er 
werd een damwand geplaatst om het 
bouwoppervlak af te schermen van de ove-
rige bebouwing en vervolgens werd een 
funderingsplaat aangebracht, op staal 
gefundeerd. Daarna kwam FloorLift in 
actie: onder het beton werd de bodem ver-
dicht en ver- — 
sterkt d.m.v. 
injecties. 

E.e.a. was 
niet onpro-
blematisch 
omdat 
rekening 
moest worden 
gehouden met 
een zware telefoon-
kabel en diverse andere 
leidingen. De bewegingruimte was zeer 
beperkt en de expansie van onze harsen is 
krachtig (tot 300kN/m2). Dankzij voorzichtig 
injecteren, eerst op 1 meter, daarna 2 meter 
diepte is het project glansrijk geslaagd. Het 
karwei was anders dan anders, omdat we 
meestal de bodem onder bestaande gebou
wen verstevigen. In dit geval moesten we 
er voor zorgdragen dat de ondergrond meer 
kon dragen dan het totale gewicht van de 
uitbreiding zou zijn. Dat is gelukt, Lubeck 
kan trots zijn op een juwelierszaak die 
indrukwekkender is dan ooit. 

Van dit logo nemen wij afscheid. 
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Floorlift® Holland bv 
Rivierenlaan 219, 8226 LG Lelystad 

Telefoon 0320-256218, 
Telefax 0320-252665 

E-mail: info@floorlift.com, 
Internet: www.f loorl i f t .com 

'Over De Vloer' is een onregelmatig verscbijnende nieuwsbrief van Floor/iff Holland bv. Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding 


