
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 
info@uretek.n l 
www.ure tek .n l 

De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van URETEK® Nederland BV 
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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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Les extremes se touchent, zeggen de Fransen, extremen liggen dicht 
bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor ons. 
In de afgelopen periode waren we namens aannemingsmaatschappij 
Vogel BV uit Zwijndrecht actief op Schiphol. 

onze nationale luchthaven 
waren delen van de vliegtuigenop-
stelplaats van de KLM enigszins ver-
zakt. We hebben diverse betonplaten, 
van een dikte van 400 m m , gelift, on-
dervuld en gestabiliseerd. Dat alles in 
de slagschaduw van de hangar Jan 
Dellaert, een soort garage van gigan-
tische afmetingen.... 

Van hangar naar schuurtje 
Een korte ti jd later waren we 
-hemelsbreed gezien- vlakbij Schip
hol doende een lichtelijk verzakt 
schuurtje in ere te herstellen: 
in Bloemendaal. 

De gemetselde fundering van de ber-
ging was een beetje verzakt en in op-
dracht van Woningbouwvereniging 
Brederode, beheerder van 1750 wo-
ningen in Overveen, Santpoort-Zuid, 
Velserbroek, Bloemendaal en 
Vogelsang, hebben we de schade 
hersteld. 

Ook een mooi project, al is het van 
een andere categorie dan die van de 
luchthaven, maar wie zei ook alweer: 
't Kan verkeren? 
Dat was toch de dichter Brederode? 

Overigens: de dichter had niets te 
maken met het kasteel Brederode, 
waar Bloemendaal terecht nog steeds 
trots op is. 
Die schilderachtige ru'me was ooit 
een trots kasteel in het bezit van de 
vermaarde ridders van de gelijknami-
ge familie, terwijl de dichter de zoon 
was van een Amsterdamse schoen-
lapper. 
Al met al: de dichter had gelijk, maar 
wi j vinden dat het kleine werk ook zijn 
charme heeft. Wie ' t kleine niet eert... 

Nogmaals Schiphol 
Ons werk voor de opstelplaats voor 
KLM-vliegtuigen was in opdracht van 
Vogel BV, maar ook de luchthaven zelf 
heeft ons een opdracht gegeven. 

'Amsterdam Airport Schiphol' zoals 
de luchthaven heet. Met ons een vloer-
deel van het fameuze winkelcentrum 
Schiphol Plaza liften. In de avondu-
ren, om het publiek zo weinig moge-
lijk te storen. 

• Pulsen-liften-vastzetten 
Onderheide gebouwen hebben zelden onze zorg nodig. 
Toch werken we soms nauw en graag met heibedrijven 
samen. Onlangs bi jvoorbeeld met Vis Heibedrijf uit 
Kwintsheul. Die onderneming heeft de bestaande aan-
bouw van een woning in De Lier onderheid met stalen 
pulsbuizen. 
De aanbouw was gefundeerd d.m.v. een betonplaat die 
was verzakt. Wij hebben de betonplaat met aanbouw en al 

opgeti ld tot de gewenste hoogte werd bereikt, waarna het 
heibedrijf de constructie met de palen heeft verbonden, 
zodat de 16 m 2 meter metende aanbouw niet opnieuw 
kan verzakken. 
Mooi staaltje van creatieve en vruchtbare professionele 
samenwerking, voor herhaling vatbaar wat ons betreft. 

Verbrugge Terneuzen 
Verbrugge Terneuzen Terminals BV is een expansieve 
Zeeuwse onderneming die zich recentelijk heeft ontwik-
keld tot een overslag- en veembedrijf van nationaal 
belang. Verbrugge is op grote schaal actief in zowel de 
havens van Terneuzen als die van Vlissingen. 

^ ) e havens zijn groot en ze hebben een groot achterland. Niet 
van de totale Zeeuwse werkgelegenheid komt voor rekening van de havens die 
in totaal 4500 ha in beslag nemen. De zeehavens slaan per jaar zo'n 25 miljoen 
ton over en de binnenscheepvaart is goed voor 20 miljoen ton. 
Verbrugge vervoert een deel van de aangevoerde lading naar het achterland van 
de onderneming. Daarvoor beschikt het bedrijf over 550 vrachtwagencombina-
ties die vooral papier en vaste en vloeibare chemicalien (kunststoffen en plas
tics) vervoeren. 

Over schaalgrootte gesproken... 
Wij hebben in de vestiging Terneuzen een kleine 900 m 2 buiten- en binnenplaten 
gelift ter hoogte van Hal 40 en in Hal 39 diverse doorgangen "gladgestreken". 
In beide hallen worden voornameli jk grote hoeveelheden papier opgeslagen en 
dat wordt met buitenmodel kingsize vorkheftrucks verplaatst. (Papier is niet vo-
lumineus, maarwel loodzwaar.) 
De chauffeurs werden bij hun werk gehinderd door de ongelijke vloerplaten en 
dat probleem hebben wi j voor ze uit de weg geruimd, want overslag mag niet 
ontaarden in overlast. 

In een blauw geruite kiel... 

Weet u nog: In een een blauwgeruite 
kiel draaide hij aan 't grote wie l? 
Michiel Adr iaanszoon de Ruyter is 
geboren in de trotse z e e h a v e n 
Vl iss ingen, een stad waarvan de his-
torie terug gaat tot in de 12e eeuw. 
E e n s tad met een zee-
vaar tve r leden en nog 
s t e e d s een belangri jke 
speler in het internatio-
nale s c h e e p v a a r t - v e r - J 
keer. 
Dat een van onze natio
nale marit ieme volks-
he lden ju ist daar 
geboren is, dat lijkt 
daarom geen toeval. 

Spaar de tegels 
Een monumentale woning aan de Waalkade in Nijmegen 
heeft waarschijnlijk te lijden gehad van de lage grondwa-
terstand. In ieder geval was de prachtige tegelvloer in de 
kapitale gang van het huis verzakt. 

Normaal gesproken zouden we daarin injectiegaten boren 
op 1 tot 1,5 meter onderlinge afstand, maar dat zou de 
oude tegeltjes onherstelbare schade toebrengen. 
Daarom hebben we vanuit een aanpalende kelder 
gewerkt. Door gaten in de muur van de kelder te boren 
konden we onder de vloer reiken om van daaruit te injec-
teren. Ons moderne 2-componentenhars kreeg de oude 
vloer probleemloos terug op het bedoelde peil zonder een 
tegel te doorboren of anderszins te beschadigen. 
De gemeente Nijmegen was onze opdrachtgever. 

Spaar de egels 
Mevrouw Jagt in Vinkeveen had last van een verzakte ter-
rasvloer. Op verzoek van aannemer Bader, ook uit 
Vinkeveen, kwam URETEK poolshoogte nemen. 
Het betonnen terras, in totaliteit ongeveer 1 1 m 2 groot, 
bleek behoorlijk verzakt. In overleg met de aannemer 
besloot de eigenaresse URETEK de opdracht te verlenen. 
Maar korte tijd later belde ze ons op: ze overwoog haar 
opdracht in te trekken. 

Tijdens het telefoongesprek ontpopte mevrouw Jagt zich 
tot een natuurliefhebster van een vreedzamer soort dan 
haar naam zou doen verwachten: ze vermoedde egelnes-
ten onder het terras. En ze wilde die nesten niet verstoren. 
Om de opdracht en het terras veilig te stellen is een 
URETEK-afgevaardigde, gewapend met een endoscoop 
naar Vinkeveen afge-
reist. Om vervolgens 
daar te constateren dat 
er van enige egelactivi-
teit onder het terrasbe-
ton geen sprake was. 
Zekerheidshalve heeft 
onze opdrachtgeefster 
ook met de endoscoop 
(een soort omgekeerde 
periscoop) gecontro-
leerd of we de waarheid 
en niets dan de waar
heid spraken. Toen dat het geval bleek, konden we een 
afspraak maken voor de uitvoering van het werk dat 
inmiddels tot aller tevredenheid is uitgevoerd. 
Ook van egels werd geen protest vernomen. 


