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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. 


