
• Slachtoffer 
droogte 
De hete, droge zomer van 2003 had 
de grond onder Verdegem Meubel-
centrum in het Zeeuwse Oostburg 
dermate uitgedroogd dat inklinking 
het gevolg was. 
Daardoor verzakten vloerdelen van 
zowel het magazijn als de show
room. We hebben in totaal 110 m 2 

hersteld. Vooral in de overgangs-
gebieden tussen de bebouwing en 
omgev ing was de schade groot: tot 
85 mm verzakking. De reparatie verg-
de 1 dag. 

exterieur 

• Slachtoffer 
drukleiding 
De provinciale watervoorziening van 
Noord-Holland legt een drukleiding 
aan in de omgeving van de kwekerij 
van de gebroeders P. en Joh. Bos te 
Andijk. 

Om de drukleiding aan te kunnen leg-
gen worden damwanden geslagen 
en het waterpeil verlaagd. Met als ge
volg dat de vloer onder de sorteeraf-
deling van de gebroeders Bos gaat 
verzakken. 
De waterleidingmaatschappij scha-
kelt daarom het bureau Bouwvisie uit 
Limmen in dat op zijn beurt ons 
vraagt om in actie te komen. In een 
dag liften we 100 m 2 vloer van de 
kwekerij, waarna het sorteren weer 
ongehinderd voortgang kan vinden. 

Woningbouwcooperaties 

Singelveste 

Belgen zijn geboren met 'een steen in hun maag'. Zij willen allemaal een 
eigen huis. Nederlanders zijn wat dat betreft minder bezitterig. Huren is vrij-
heid en vrijheid is blijheid in onze ogen. 
De belangstelling voor huurwoningen is even wat minder geweest maar in-
tussen weer groeiend. De voordelen van het huren staan bij een grote groep 
woonconsumenten weer scherp op het netvlies. Goed wonen en het onder-
houd aan de eigenaar overlaten: er is veel voor te zeggen. 

In Breda stelt de Woonstichting Singelveste zich op als 
een maatschappelijk betrokken ondernemer met hart 
voor de stad en zijn bewoners. En met hart voor het aan 
hen toevertrouwde onroerend goed, dat spreekt vanzelf. 
Singelveste heeft ongeveer 9000 woningen in de stad en 

omgeving in beheer. In Teteringen, een voorstad van Breda, hebben wi j de 
vloeren van 8 Singelvestewoningen gelift, in samenwerking met aannemer 
BVR Bouw uit Roosendaal. Het werk heeft 3 dagen in beslag genomen. Omdat 
een van de bewoners van een hoekhuis een tegelvloer had laten leggen, heb
ben we diens huiskamer van buitenaf gemjecteerd, zodat de vloer intact kon 
bli jven. 

In Kampen waren we ook voor collectief bezit actief: in opdracht van Delta 
Wonen hebben we 16 verzakte bergingsvloeren onder een f latgebouw weer 
op het oorspronkelijke niveau gebracht. In 2 etappes: in 2003 de eerste 8, dit 
voorjaar de 2e serie van 8 bergingen. 

Voorheen 
Conimex 
Conimex in Baarn heeft een grote 
invloed gehad op de Nederlandse 
eetcultuur: wie is er niet opgegroeid 
met de rijsttafelproducten van dit 
bedrijf dat tegenwoordig deel uit-
maakt van het Brits-Nederlandse 
concern Unilever? 

Conimex was en is nog steeds een 
begrip, maar in Baarn is het niet meer 
actief. Onder het nieuwe eigendom is 
de productie verplaatst naar een an-
dere fabriek. 
In opdracht van Pellikaan Onderhoud 
uit Hilversum hebben wi j ongeveer 
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225 strekkende meter dilatatienaad 
hersteld in de voormalige Conimex-
fabriek, waar nu andere producten 
worden gefabriceerd. In twee avon-
den waren de vloerdelen weer perfect 
op elkaar afgestemd. 

0031 (0)320-256 218 
0031 (0)320-252 665 
info@uretek.nl 
www.uretek.nl 

De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van URETEK® Nederland BV 
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding. 

21 

I N F O R M A T I E B U L L E T I N W A A R I N (DE 0 P L 0 S S I N G V A N ) V L O E R - EN F U N D 

IINFORMATIE i n j e 

Verantwoordelijkheid nemen 

De bouw is bij uitstek een proces dat toekomstgericht is: de meeste gebouwen wor
den neergezet om vele decennia en misschien zelfs eeuwen mee te gaan. We bouwen 
dus niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. En feitelijk dus ook 
voor de generatie die de afbraak voor zijn rekening zal moeten nemen, (soms al na 
korte tijd: getuige de Zwarte Madonna in Den Haag). Eeuwigheidswaarde hebben ge
bouwen tegenwoordig niet meer: de eisen die de gebruikers eraan stellen volgen el
kaar in zo'n hoog tempo op dat een bouwwerk geregeld van gedaante moet verande-
ren, wil het lang kunnen overleven. 

URETEK is specialist in het verlengen van 
de levensduur van gebouwen door ver
zakte vloeren en/of funderingen te repare-
ren of te stabiliseren door de ondergrond 
te versterken/verbeteren. 

Dat doen we op een milieubewuste ma-
nier met veilige, milieuneutrale grond
stoffen. Omdat we onze verantwoordelijk-
heden t.a.v. de huidige en komende 
generaties kennen en accepteren. 
De huidige bezitters van onroerend goed 

besparen we geld door (onderdelen van) 
gebouwen te redden; voor het welzijn van 
huidige en volgende generaties ontzien 
we het milieu. 
Wie bouwt aan de toekomst moet zijn ver-
antwoordelijkheden serieus nemen, daar 
zijn we van overtuigd, daar leven en wer-
ken we naar. 
Gelukkig blijkt in de praktijk dat we hierin 
niet alleen staan. Het toenemende succes 
van onze organisatie zou er wel eens 
(mede) aan te danken kunnen zijn. 

De nachtmerrie van 
huizenbezitters 

Het verzakken van een woningfundering maakt vaak diepe in-
druk op eigenaars/bewoners daarvan. Het prettige gevoel van 
een veilig en vertrouwd 'thuis' maakt plaats voor de dreiging 
van naderend verval: waar zal het stoppen en wanneer? De 
stap van 'droomhuis' naar 'nachtmerrie' is dan soms maar een 
kleine. 

De opluchting is daarom des te groter als blijkt dat het verval 
een halt kan worden toegeroepen. En dat reparatie geen groot-
schalig en onbetaalbaar project hoeft te zijn. De opluchting en 
verwondering bereiken een hoogtepunt als duidelijk wordt dat 
een 'levensreddende' operatie soms in een dag kan worden uit-
gevoerd door de secuur werkende heelmeesters van URETEK. 
Met hun injecteerpistolen en 2-componententechniek herstel-
den zij het huis van een particuliere opdrachtgever uit Heijnin-
gen in een dag. Routinekarwei, 9 meter fundering intensief be-
handeld en de bewoner kan weer gerust zijn: het huis staat weer 
als.... een huis. 

Vakantie 
Door een zorgvuldig geplande va-
kantiespreiding blijft URETEK de 
hele zomer op (iets minder dan vol-
ledige) sterkte doorwerken aan een 
stabiel (bouwtechnisch gezien) 
Nederland. 

m 
Radon' in 
beton. 
Beton is in sommige kringen een 
beetje in opspraak vanwege de ver-
meende gevaren van het edelgas 
Radon (Rn) dat in beton voorkomt. 
In sommige staten van de V.S. is 
beton daarom een zeer gewan-
trouwd bouwmateriaal geworden. 

In ons land loopt het gelukkig zo'n 
vaart niet. Dat is misschien een ge
volg van het feit dat in onze contrei-
en dit edelgas in een geringere con
centrate deel uitmaakt van de 
bodem. 
Radongas is namelijk een volstrekt 
natuurlijk element, dat met name 
voorkomt in klei en gesteente en via 
die weg in bouwmaterialen terecht-
komt. Hoewel de geleerden nog 
twisten over de al dan niet nadelige 
effecten van het gas dat ook in de 
geneeskunde wordt toegepast, lijkt 
de remedie voorlopig even simpel 
als helder: goed ventileren (toch 
vanwege allerlei andere welzijns-
aspecten al van belang). 
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