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Nieuwe huisvesting 
URETEK Nederland BV 

heeft een nieuw pand 

betrokken aan de Zui-

veringweg in Lelystad. 

Waren kantoor en werk-

plaats eerder van elkaar 

gescheiden, nu zijn ze 

voor het eerst verenigd 

op een locatie en in een 

gebouw. 

De nieuwbouw voorziet ook in professionele trainings- en vergaderfaciliteiten. 
Het is daarnaast een nieuwe, zeer professioneel en compleet uitgeruste uitvalsbasis voor 
onze 'rijdende werkplaatsen' geworden. 
En een mooie opmaat voor verdere uitbreiding en bloei, wat in een tijd dat succesverhalen 
een schaars artikel beginnen te worden, toch een positieve uitzondering op de regel is. 
Typisch URETEK, altijd uitzonderlijk.... 

Vuurwerkramp 
De 13e mei 2000: een ontplofte vuurwerkfabriek vaagt 

een groot deel van de Enschedese woonwijk Roombeek 

weg. Er vallen 22 doden. 

In 2003 zijn de gevolgen nog steeds zeer zichtbaar: een 

gapend groot gat in de stad, waar draglines de grond 

bouwrijp aan het maken zijn. 

Meer dan 1000 huizen zijn 
door de ramp verwoest of 
dusdanig ernstig bescha-
digd dat ze gesloopt moes-
ten worden. De ramp heeft 
nog veel verder om zich 
neengegrepen: een seismo-
logisch inst/tuut registreer-
de tot in Alkmaar de gevol
gen van de schokgolf die 
lucht en grond beroerde! 

De gemeente Enschede 
heeft een sticnting opgericht 
om de gevolgen van de 
ramp te bestrijden: de stich-
ting Stadsherstel Enschede. 
Deze stichting Stadsherstel 
ondersteunt particuliere 
woningeigenaren bij he: 
herstel van de rampschade. 
De organisatie kent een 
zachte en een harde kant. De 
'zachte' bekommert zich om 
het welzijn van de slacht-
offers, de harde kant behar-
tigt de juridische belangen 
van bewoners en eigenaren, 
brengt materiele schade in 
Kaan en onderhandelt met 
verzeKeraars en aannemers 
over vergoedingen voor en 
uitvoering van hersieiwerk-

zaamheden. Ook coordi-
neert men er het feitelijke 
schadeherstei. 

Projectleider Jan Klein 
(geen bouwkundige) schat 
dat er 1250 (!) huizen zijn te 
herstellen, waarbij steeds 
opnieuw de vraag speelt: is 
de schade aan een huis of 
gebouw te wijten aan de 
ramp of zijn er andere oor-
zaken an te wijzen? 
Het bewijs is vaak niet 
gemakkelijkte leveren, want 
de aard van de schade ver-
schilt van geval tot geval. 
Niet alleen de schade, ook 
de oorzaak kent meer 
gezichien. Zo was bij som-
mige panden het glas van 
ramen naar binnen geval
len, als gevolg van een 
luchtdrukgolf (?), terwij l 
andere ruiten juist naar Dui-
ten Dleken te zijn gedrukt. 
Door een beweging van de 
grond? 
Hoe slecht herleidbaar de 
problemen ook zijn, toch 
komt Stadsnerstel er meest-
al uit. 
Dat alles neemt niet weg dat 
drie jaar na dato de emoties 
hoog blijven oplopen. De 
ramp zit diep, de gevolgen 
ervan blijven schrijnen. 

Schade beperken 
Twentse bouwers vertrouw-
den van oudsher blindelings 
op het draagvermogen van 
de grond: een fundering van 
gemetselde stenen voldeed. 
Ook de royale villa's en 
herenhuizen aan de monu-

mentale Lasondersingel zijn 
daarop waarschijnlijk voor 
het grootste deel geba-
seerd. 
De straat is op nog geen 
steenworp gelegen van de 
desolate vlakte die na de 
ramp is overgebleven. De 
Lasondersingel vormt met 
een aantal andere straten 
a.h.w. een aangetaste schil 
die om het eigenlijke ramp-
terrein heen ligt. Een schil 
waarbinnen zo'n 1250 
woningen schade hebben 

opgelopen. Die schade 
moet hersteld. 
De planning dicteert dat in 
juli 2004 alle huizen in 'de 
schil' in ere moeten zijn her
steld. Die planning lijkt krap, 
maar wordt haalbaar 

De grote betonnen liggers die 
de ruggengraat vormen van 
menig gelijkvloerse spoor-
wegovergang heten in NS-jar-
gon Harmelen-platen. Die 
naam is te danken aan het feit 
dat de allereerste keer dat van 
deze constructie gebruik is 
gemaakt, dat in Harmelen is 
geweest. 

Harmelen 
en 

Harmelen 
Op een prachtig-heldere nacht 
in maart hebben we zo'n 
Harmelenplaat gestabiliseerd. 
Eindelijk weer eens in 
Harmelen zelf. 
Een paar weken later deden 
we bij Zevenbergen een soort-
gelijk karwei met dubbele per-
sonele bezetting omdat we in 
dat geval niet meer dan een 
paar uur de tijd hadden om 
een dubbele Harmelenplaat 
weer op niveau te krijgen. 

Korrels in 
hogesterktebeton 

Hogesterktebeton is in opmars: 
het bevat minder water, kan 
daardoor sneller drogen en ook 
bereikt het eerder een grotere 
sterkte. Maar: het krimpt ook 
een beetje, waardoor er 
scheurtjes kunnen ontstaan die 
vervolgens vol water lopen en 
dan de slijtage bevorderen. 

Dr.ir. Pietro Lutra heeft er wat 
op gevonden en hij is op zijn 
uitvinding gepromoveerd aan 
de TU Delft: door waterverza-
digde poreuze korrels aan het 
beton toe te voegen, treedt het 
probleem niet op. Bijkomend 
voordeel: de betonconstructie 
neemt zo'n 20 % in gewicht af, 
als het beton wordt gemengd 
met de korrels (die van vulka-
nische oorsprong zijn). 
(bron: Technisch Weekblad) 

geacht. URETEK heeft in 
overleg met (bouwkundige) 
S tadshers te lmedewerker 
Zandhuis opnieuw drie 
monumentale panden aan 
de Lasondersingel en een 
aan de Boddenkampsingel 
gestabiliseerd door de 
grond onder de funderingen 
op verschillende dieptes te 
verstevigen. 
Van een van de herenhuizen 
moet straks de gevel wor
den vervangen en de vioer 
vernieuwd, de schade aan 
de andere is minder groot. 
De URETEK-injecties zullen 
verdere schade door verzak-
king voorkomen en een 
duurzaam herstel mogelijk 
maken. 
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