
Nogmaals: Aquarfum 

In onze uitgave nr. 19 schreven we over een immens 
groot 'aquarium' dat werd gebouwd in de tuin van een 
bungalow, ergens in de Achterhoek. 
Onze nieuwsbrief wordt ook gelezen door de vakjourna-
listen van de bouwbladen. Een van hen, Henny Buiting 
die zowel voor 'Aannemer' als voor 'Bouwwereld' werkt, 
vond het verhaal interessant genoeg om er achteraan te 
gaan. Met recht, want wat blijkt: het 'aquarium' is gereed 
en het is een natuurgetrouwe nabootsing van... een 
Thaise rivier. 

Het is inmiddels in gebruik genomen door ± 5500 vissen 
en meer dan 1500 planten en het verdient een vermelding 
in het Guinness Book of Records, want het is in zijn soort 
de grootste zoetwaterbiotoop van Europa! 
URETEK was blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit 
prachtige project. 
We waren overigens met velen: de verantwoordelijke uit-
voerder verzucht in Aannemer dat er niet minder dan 180 

Onder het genot van een drankje in een 
comfortabele stoel genieten van de natuur. 
(Foto: Eddy Buiting, Reed Business Information) 

mensen van tientallen bedrijven bezig zijn geweest deze 
droom waar te maken. Hij heeft zijn handen vol gehad aan 
de coordinate daarvan, want het waren voor een deel 
mensen waar een aannemer normaal gesproken niet mee 
in contact komt. 
Wat te denken van een biotoopdeskundige bijvoorbeeld? 
Waar haal je glas vandaan dat tegen een immense druk 
bestand moet zijn en toch een kristalhelder zicht moet bie-
den op 200.000 liter water? Over water gesproken: per uur 
wordt zo'n 80.000 liter rondgepompt om het beoogde ri-
viereffect te bewerkstelligen. 
Een heel bijzonder project dat aan tal van extreme eisen 
moest voldoen om te kunnen worden gerealiseerd. 
Buiting schreef voor Aannemer een rijk met foto's gelar-
deerde impressie en voor Bouwwereld een technisch 
getint verhaal over dit uitzonderlijke aquarium. 
Beide uitgaven verschenen in januari, bij de start van de 
nieuwe jaargang. 
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In bijna de gehele westerse wereld 
zijn professionele bouwers inmiddels 
wel een beetje vertrouwd met de 
mogelijkheden van URETEK. De 
URETEK-methode kent echter zoveel 
mogelijkheden en onze technieken 
zijn inmiddels zo veelzijdig geworden 
dat bijna niemand een echt goed 
inzicht heeft in wat onze kunsthars-
schuimen vermogen. 
Zelfs wij leren nog geregeld bij, ook 
van opdrachtgevers die soms toepas-
singsgebieden ontdekken waar nog 
nooit aan was gedacht... 

In Duitsland zijn we bijvoorbeeld 
bezig om rioleringen met een verzak-
kingsrisico met ons hars te onder-
steunen. Een idee van een opdracht-
gever die een probleem op zo een-
voudig mogelijke wijze opgelost 
wilde zien. Kortom: we hebben veel te 
vertellen over onze technieken en we 
luisteren graag naar de ideeen en 
suggesties van andere betrokkenen. 
Daarom bereidt URETEK een seminar 

URETEK kan nog meer vertellen... 

voor. Omdat die methode van ken-
nisoverdracht zich uitstekend leent 
om over en weer informatie uit te 
wisselen. Tijdstip en plaats zijn nog 
onbekend en ook is nog onduidelijk 
wie de sprekers zullen zijn, maar we 

staan garant voor een waardevol 
inhoudelijk programma 
Bent u geinteresseerd? Laat het ons 
via de e-mail of fax even weten. Dan 
krijgt u als eerste bericht als er 
nieuws is van het seminarfront. 

URETEK Neder land BV. Telefoon 
Zu iver ingweg 93 Telefax 
8243 PE Lelystad E-mai! 
Neder land Internet 

0031 (0)320-256218 
0031 (0)320-252 665 
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www.ure tek .n l 
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Diep, 
Dieper, 
Diepst. 

Veel verzakkingen komen voort uit een inklinkende bodem. Met onze 
diepte-injecties versterken we de ondergrond onder een vloer of een 
fundering en dat is in een land met zo'n slappe bodem als de onze 
geen overbodige luxe. 

O nze diepte-injecties reiken niet heel 
erg diep: met een bereik van zo'n 4 

meter worden we op dat punt gemakkelijk 
verslagen door heibedrijven. 
Op hun beurt worden de heiers verslagen 
door de gas- en oliewinners. De boorspe-
cialisten van die maatschappijen zien er 
niet tegenop om tot 3000 of zelfs 4000 m 
diep te boren, op zoek naar winbare delf-
stoffen. 
Maar het meest geinteresseerd in diep-
gaand onderzoek, dat is altijd weer de 
wetenschap. Ook op dit terrein. 
De wetenschap graaft altijd dieper, 
hoewel graven... 

Zelfs van boren is geen sprake: er wordt 
gebruik gemaakt van explosieven om het 
binnenste van de aarde te exploreren. 
De universiteiten van Delft, (VU) Amster
dam en Utrecht onderzoeken de grondla-
gen onder de vaderlandse bodem. 

Wetenschappers van die instellingen heb
ben enkele jaren geleden een onderzoek 
gedaan naar de overgang van de aard-
korst naar de aardmantel, zeg maar 
respectievelijk de huid en het binnenste 
van de aarde. In wetenschappelijk jargon: 
de Mohorovic-discontinuiteit of Moho. 
Door op een diepte van 30-40 m onder de 
grond springladingen tot 30 kg tot ont-
ploffing te brengen heeft de wetenschap 
bruikbare signalen van de aardmantel te-
ruggekregen. 
Op ongeveer 30 km onder de vaderlandse 
bodem begint de granieten kern van de 
aarde. De harde onderlaag loopt van 
noordoost naar zuidwest langzaam af, net 
als de bovenlaag waarop we leven. 
Het onderzoek moet meer inzicht ver-
schaffen in de aard van onze bodem, de 
mogelijkheid van verzakkingen in kaart 
brengen of toekomstige problemen beter 
voorspelbaar maken. 

Schiphol en 

£-en verhaal over de brede toepassingen van ons 
product waarbij wi j een dichterlijke vri jheid 
hebben genomen om het u onder de aandacht 
te brengen. 

Lees verder op pag. 2 

Vaste (pjklant 
Florens is Hamerplant , hande ls -
n a a m F lorens is , is een vaste relatie. 
Dit bedrijf kweekt e n o r m e aantal len 
zaaigoed op tot kleine planten die 
door kwekers verder w o r d e n 
opgevoed tot v o l w a s s e n planten. 
Het jonge plantmateriaal staat op 
hel lende v loeren van beton w a a r 
van bovenaf water over wordt 
gele id. In jargon: eb- en v loed-
v loeren . 
De plantjes n e m e n het water op dat 
ze nodig hebben . Het overtol l ige 
water loopt naar de goten o m later 
o p n i e u w te w o r d e n gebruikt. 
Het s y s t e e m staat of valt met de 
zuivere hell ing van de v loeren . De 
waterverdel ing moet gel i jkmatig 
zijn en e v e n m i n m a g het water niet 
te snel w e g s t r o m e n . 
We weten er a l les v a n , w a n t w e 
onderhouden en corr igeren w a a r 
nodig de eb- en v loedv loeren v a n 
F lorens is Hamerplant al j a ren lang 
met grote nauwgezethe id en tot 
wederz i jds profijt. 

Familiezaak 
De famil ie S c h o o n e n s in B r u n s s u m 
heeft een huis gekocht aan de 
Maastr ichterstraat in deze L i m b u r g -
se gemeente . 
Het is een w o n i n g w a a r het een en 
ander aan te verbeteren valt, m a a r 
dat w a s vooraf ingeca lcu ieerd . 
Minder bekend w a s wat ze 
a a n m o e s t e n met de dee ls verzakte 
fundering onder de w o n i n g . 
Door bemiddel ing van bouwkund i -
ge, de heer A . Adr iolo van Adr io lo 
A d v i e s b u r e a u uit Heer len zijn de 
ze l fbouwers bij ons u i tgekomen en 
wij hebben het ondermi jnde deel 
van de fundering gelift en vervo l -
g e n s gestabi l iseerd . 

D a a r m e e hebben w e een degeli jke 
bas is gelegd onder het verder in 
eigen beheer uit te voeren duur-
zaam herstel van de w o n i n g . 
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