
Even lets rechtzetten 
In het Limburgese Eijsden staat de Nederlandse site van 
het Britse concern INEOS-Silicas. In de fabrieken wor-
den verschillende chemische producten gefabriceerd, 
zoals silicaten (magnesium, kalium, natrium) en ook 
zeolieten voor, bijvoorbeeld de wasmiddelenindustrie. 

De opslag van grondstoffen, tussen- en eindproducten 
vindt in veel gevallen piaats in tanks. Zoals tank 66, die dient 
als opslag voor waterglas (natriumsiiicaat), een vioeistof 
met een soortelijk gewicht van 1,2 - 1,4. 

Deze tank met een doorsnede van 5.20 m en een inhoud van 
130 m 3 is gefundeerd op 80 cm dikke betonplaat. De tank 
met inhoud wegen samen 180 ton (exclusief het gewicht 
van de fundering). 
Bij de waterglasfabnek, in de jaren '60 gebouwd op een 
oude fabri'ekslokatie, zijn enige tanks (waaronder T 66) 
ongelijkmatig verzakt. Dit was voor de adviseur van INEOS-
Silicas, de heer H. Vanmulken van bpa bv (bureau voor 
planontwikkeling en architectuur) aanleiding om contact op 
te nemen met URETEK. 
Of we 'even iets recht konden zetten' in Eijsden. 
We zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben in samen-
spraak met genoemde heer Vanmulken en de heer 
H.Warnier van INEOS-Silicas besloten tank T 66 aan te pak-
ken, als proefwerk. 

Toen het werk begin april werd uitgevoerd, bedroeg de 
scheefstand van de tank ruim 7 cm. Na een dag boren, pas-
sen, meten en injecteren in de stromende regen was de 
scheefstand teruggebracht tot enkele mil l imeters. 
Ruimschoots binnen de marge. 
Inmiddels heeft bpa bv met enige regelmaat metingen laten 
verrichten, waaruit blijkt dat de tank na voor 75 % te zijn 
gevuld met water (wat overeenkomt met een 50 % vulgraad 
met waterglas), rondom op alle meetpunten niet meer dan 
1 mm millimeter is gezakt. 
Binnenkort zal - na volledige vulling met waterglas, een 
eindmeting worden verricht. Waarna, bij goed resultaat- de 
proef als geslaagd kan worden beschouwd. 

Uitbreidmg 
directie 
Het team van URETEK is 
druk, druk, druk en de direc
tie vormt daarop geen uit-
zondering. 
Daarom heeft technisch 
directeur ing. Alwin ter 
Huurne een collega gekre-
gen die zich vooral met de 
organisatie en de commer-
ciele kant van de onderne-
ming bezig zal houden: 
Arno de Vries. 
Arno de Vries kan bogen op 
een rijke praktijkervaring: 
eerst als directeur van een 
middelgrote onderneming, 
later als organisatie-advi-
seur en managementbege-
leider. 
Van consultant en begelei-

der naar de management-
praktijk is een betrekkelijk 
kleine stap. 
Voor Arno de Vries was de 
overgang zelfs heel gering: 
hij was al jarenlang als advi
seur aan (eerst FloorLift, 
later:) URETEK verbonden. 
Hij kan nu het beleid vorm-
geven dat hij als adviseur 
heeft aanbevolen. 

Scania Zwolle: j 
puntjes op de / 

Scania heeft in de Overijsselse hoofdstad Zwolle een grote 
fabriek, waar hard wordt gewerkt aan de bouw van voorna-
melijk zware vrachtwagens. Aan het gewicht van de vracht-

wagens zal het niet hebben 
geiegen, maar de werkvloer t van de afdeling truck-repair 
was over een oppervlakte 
van ± 125 m ! ernstig verzakt 

^ C w * door een inklinkende 
bodem. 

URETEK heeft in een week-
einde in mei de verzakte 
vloer plaatselijk tot ruim 9 
cm. omhooggebracht en 
daarmee de vloer weer hori-
zontaal en vlak gemaakt. 
Waarna de tweeploegen-
dienst van de truckfabrikant 
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er maandags weer stevig 'tegen aankon'. 
Overigens: 'truck repair' is geen reparatie-afdeling van 
gebruikte wagens, maar de plek waar de auto's - na een 
zorgvuldige screening - een allerlaatste behandeling krijgen 
voordat ze worden overgedragen aan de klant. 
Hier worden de laatste smetjes weggepoetst en de puntjes 
op de / gezet. Wat betreft vrachtwagens, maar ook op het 
gebied van vloeren. Scandinavische concerns hebben niet 
voor niets de naam weinig aan het toeval over te laten... 
(URETEK is van oorsprong Fins.) 

• S t a l e n H a n s i e B r i nke rs 
Nederland staat interna-
tionaal bekend om onze 
strijd tegen het water. 
We leven met water en 
we houden het met slui-
zen en dijken in toom. 
Ook in Tie!, waar een dijk 
bescherming biedt tegen 
de mogelijke overstro-
ming van de Rijn. 

Tussen dijk en rivier ligt een 
weg die een prachtig uit-

zicht over het water biedt. 
Op de plek waar de weg 
van de rivier afbuigt - en 
dus het dijklichaam kruist— 
is een doorgang gemaakt, 
in jargon: een canule. 

Omdat die doorgang niet 
alleen verkeer, maar even-
tueel ook grote hoeveelhe-
den water door zou kunnen 
laten, heeft Rijkswaterstaat 
een ingenieuze constructie 

bedacht. In het geval van 
een overstroming van de 
Rijn wordt de doorgang 
hermetisch afgesloten door 
een grote schuif die uit de 
grond oprijst en als een sta
len Hansje Brinkers de toe-
gang tot het land achter de 
dijk dicht. 

De betonplaten waar de 
weg uit bestaat, zijn ter 
hoogte van de schuifcon-

structie verzakt. 

We hebben ze gelift en ver-
volgens gestabiliseerd, zo-
dat de weg er weer bijligt 
zoals een weg betaamt: 
vlak. 

Mocht het water er onver-
hoopt gebruik van maken: 
ons materiaal is watervast 
(en ook bestand tegen bijna 
alle chemische verbindingen). 
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%Jf g %J Daarnaast waren er tal van drempels waar het interne trans-

G. & K. Reus uit Lutjebroek is een bedrijf dat tul-
pen teelt. Van begin tot eind. Jaarlijks stopt 
het bedrijf miljoenen bollen in de grond (in de 
polder bij Zeewolde) waarna de bollen in de 
kassen (1500 rrf) en hallen (4500m2) van de 
firma in bloei worden getrokken in kleine rol-
containers die zijn gevuld met pootaarde. 
Tulpebollen gaan, mits zorgvuldig behandeld 

wet een aantal keren mee, maar dan moeten 
ze o.m. zorgvuldig worden gedroogd. 

Het bedrijf heeft daarvoor droogkamers 
ingericht, waar de bollen in grote halfopen 

kisten door luchtcirculatie worden gedroogd. 
Omdat de vloeren waren verzakt, stonden de kis

ten echter scheef, waardoor de luchtcirculatie min
der werd en het droogproces gevaar begon te 

lopen. Een ander gevaar ontstond bij de koelcellen, 
waar de bollen tot rust mogen komen. De vloer onder 

de drempels van de hangende deuren was dusdanig 
verzakt, dat werd gevreesd dat de loodzware deuren 

Daarnaast waren er tal van drempels waar het interne trans
port (tulpen kweken is een en al intern transport van bollen, 
plantmateriaal, potgrond, bloemen) ernstig van had te lijden. 
URETEK heeft overal de orde hersteld en de veiligheid 
teruggebracht. De vloeren zijn rechtgetrokken, waardoor 
wanden weer vertikaal kwamen te staan, spontaan ontstane 
drempels zijn opheven. 
Zodat de productie van zo'n 5.500.000 tulpen op jaarbasis 
weer voor jaren is veiliggesteld. Ze zijn te koop bij de 
supermarkt, de tulpen van G. & K. Reus. 
Voor een paar euro's heeft u daar een prachtige bos tulpen 
die gepoot zijn in de polder, in bloei getrokken in de kassen 
en de loodsen, door vaardige handen gesneden en verpakt, 
geveild en dan vervoerd naar de supermarkt. Waarna de 
bollen worden gepeld, gedroogd en gekoeld, voordat ze aan 
een nieuwe cyclus beginnen, in de polder, vlakbij de 
URETEK-hoofdzetel. 
Dus als u weer eens achteloos een bosje tulpen koopt: denk 
dan eens met respect aan de 'industrie' die voor zo weinig 
geld zoveel sfeer in uw huis weet te brengen. 
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