
Die Umwelt zur liebe' zeggen ze in Duitsland waar het milieu een nog grotere rol speelt dan in ons land. 
De Duitse autoriteiten zijn streng t.a.v. het milieu en misbruik daarvan wordt zwaar aangerekend. 

URETEK is internationaal werkzaam. We moeten ons dus confirmeren aan strenge en aan minder stren-
ge regels, maar door voortdurend te voldoen aan de strengste normen die er zijn, voldoen we automa-
tisch ook aan meer rekkelijke eisen. We opereren internationaal, maar de grondstoffen waar wij en onze 
collega's in heel Europa gebruik van maken zijn afkomstig uit ons land. Resina Chemie uit Foxhol is de 
trotse fabrikant van onze verschillende hypermoderne 2-componenten kunstharsen... 

Testen 
De grondstoffen die we gebruiken om verzakte vloerde-
len te corrigeren, zijn uitvoerig onderzocht en in alle Ian-
den van de wereld waar we werkzaam zijn, toegelaten. 
De kunstharsen die we toepassen voor bodemverstevi-
ging zijn van dezelfde chemische familie als het hars dat 
we onder vloeren aanbrengen, maar er zijn wel onderlin-
ge verschillen. Omdat de diepte-injecties zich in hoge 
mate vermengen met de grond, daar als het ware een ge-
heel mee gaan vormen, wilden we nog meer duidelijk-
heid inzake het effect van onze grondstoffen op de bodem. 

bacteriele leven ging ongestoord verder. Het dierlijke 
leven wordt dus blijkbaar niet gehinderd, maar hoe doen 
planten het? Het Hygiene-lnstitut deed een test met gerst, 
waterkers en radijs. Gerst gedijt goed op een URETEK-
substraat (=grondvervanger), waterkers heeft het iets 
moeilijker en radijs groeit half zo snel als normaal. Wordt 
het hars halfomhalf vermengd met grond, dan reageren 
alle planten alsof ze in de voile grond staan. Er is dan 
geen vertraging in de groei te constateren. Het Duitse 
Hygiene Institut heeft de URETEK-grondstoffen op basis 
van dit onderzoek het "Gutesiegel"verstrekt. 

In opdracht van onze grondstoffenfabrikant Resina heeft 
daarom het Duitse Hygiene-lnstitut des Ruhrgebietes, 
nader omschreven als 'Institut fur Umwelthygiene und 
Umweltmedizin' uit Gelsenkirchen die effecten onder
zocht.* Omdat URETEK gebruik maakt van verschillende 
varianten, werden twee soorten polyuretaanharsen (want 
dat zijn het) onderzocht: Geoplus A en Geoplus B. Beide 
soorten worden vooral toegepast voor de diepte-injectie-
techniek. Het zijn deze stoffen die soms meters diep in de 
bodem worden geinjecteerd omdat ze daar het draagver-
mogen van de grond moeten verhogen. 

Onderzoekers Sauerwald (chemicus) en Weisz (bioloog) 
richtten zich vooral op de eventuele toxiteit van de 
URETEK-grondstof en de gevolgen daarvan voor bacte-
rien, wormen en planten 

Frankrijk 
In Frankrijk zijn de regels voor bouwstoffen uitzonderlijk 
streng. De wetgever daar wil van elk materiaal weten hoe 
het zich gedraagt in de lucht, in water en -uiteraard- in de 
bodem. Onze kunstharsen voor diepte-injectie zijn daar
om in Frankrijk uitvoerig getest door het Socotec-labora-
tor ium. Daarover berichten we in de volgende nieuwsbrief. 

Evenwicht 
De natuur compenseert, wordt wel eens gezegd. 
Misschien, mischien ook niet, maar het is wel degelijk 
een feit dat de URETEK-diepte-injecties effectief zijn in 
een grondomgeving waar ze geen schade aanrichten en 
minder of niet op plekken waar ze tot een ongewenst re-
sultaat kunnen leiden. Laten we zeggen dat de natuur zo 
slim is haar vrienden met zorg te kiezen... 

Over de uitslag kunnen we kort zijn: zelfs als de grond 
verzadigd was met onze grondstoffen, was de moraliteit 
(het sterftecijfer) onder wormen 0. Ook het ondergrondse 

*Bij het verschijnen van nieuwsbrief 19 was het rapport net 
uit. Daar maakten we toen melding van onder de toezegging 
er later op terug te komen. Hierbij dus. 

• Bodembewaker 
De IMederlandse bodem is op veel plaat-
sen vervuild. Meestal is zo'n verontreini-
ging van betrekkelijk recente datum, 
omdat de industrialisatie van ons land 
pas laat op gang kwam. Maar soms gaat 
de bron van de verontreiniging toch vele 
eeuwen terug, als er tin is verwerkt of 
kwik (voor spiegels!) bijvoorbeeld. 

Onderzoek toont aan dat bodemveront-
reinigingen gemakkelijker te bestrijden 
zijn naarmate er eerder wordt ingegrepen. 

Op grond van die wetenschap heeft het 
Haarlemse bedrijf Chess Engineering een 
sensor ontwikkeld die de aanwezigheid 
van (met name) ongewenste gassen in 
de bodem detecteert zodra die zich voor-
doet. 

In De Volkskrant zegt Chess-woordvoe-
der Simon Bootsma dat een olievervui-
ling van 250 liter olie na 2 dagen een be-
drag van € 26.000 aan schoonmaken 
vergt. Na 20 dagen is de schade al opge-
lopen tot € 247.500, calculeert hij. 
De detectie-apparatuur van Chess kan 
nuttige diensten bewijzen aan de chemi
sche industrie, maar er is ook emplooi 

voor in de woningbouw bijvoorbeeld. 
In Rijswijk is een nieuwbouwwijk ge-
bouwd op de plek waar vroeger een sto-
merij heeft gestaan. In de kruipruimten 
van de huizen is vinylchloride gemeten, 
een kankerverwekkende stof. 

De woningen hoeven echter niet te wor
den afgebroken: er zijn sensoren gein-
stalleerd die permanent het niveau van 
gasvorming meten. Dreigt dat niveau te 
hoog te worden, dan wordt een ventila-
tiesysteem geactiveerd dat de dampen 
afvoert. Zo blijven de effecten van de ver
ontreiniging onder controle en de ge 
volgschade beperkt. 

n 1944 startte de ondernemende 
jonge meubelmaker/timmerman 
(hij was 25) Lammert van Keulen 
een timmerbedrijfje dat hij nogal 
weids 'Van Keulen's Houtindustrie' 
noemde. 
Hij kocht een stokkenfreesmachine 
en begon met productie van stelen 
voor hamers en bijlen, later 
uitgebreid met kinderboxen Ivan-
wege de vele spijlen interessant). 
Een paar jaar later kreeg hij de kans 
van zijn leven: hij mocht het 
interieur leveren van een Centra 
kruidenierswinkel van Schuitema. 
Schuitema was tevreden en er 
volgden meer opdrachten van de 
onderneming die tegenwoordig 
bekend is van de CI000, de winkel 
zonder fratsen (en nog steeds bij de 
Schuitema-organisatie hoort). 

Nu, 60 jaar later, is uit de oorspronkelijke werkplaats een complete industrie 
gegroeid. Een internationaal werkend interieurbedrijf met vestigingen in ver
schillende landen. 
Van Keulen richt nog steeds heel veel winkels in en niet alleen supermarkten, 
maar ook andere grote retailbedrijven. 
Maar: het bedrijf heeft tegenwoordig veel meer pijlen op zijn boog dan alleen 
het op internationaal (tot in Polen zelfs) inrichten van winkels. Het bedrijf pro-
duceert ook bibliotheekinrichtingen, draadproducten en heeft ook een afde-
ling 'mobie lbouw' waar al dan niet verplaatsbare opstallen voor campings e.d. 
worden gebouwd. 

Van Keulen heeft in Nederland ook vestigingen in Helmond (Wittenboer 
Interieurbouw) en Groningen (SBM), maar de hoofdvestiging in Nijverdal is 
echt imposant van omvang. Vele tienduizenden m 2 's tellen de opslag-, pro
ductie- en kantoorruimten daar. Nieuwbouw wordt afgewisseld met bestaan-
de gebouwen die zijn aangekocht en aangepast. 
Zoveel vloeroppervlak, dat leidt logischerwijze tot het ontstaan van hinderlijke 
onderlinge ongelijkheid van vloerdelen. Waarop logischerwijze URETEK in 
actie komt om de onregelmatigheid op te heffen. Want bij Van Keulen zijn ze 
groot geworden door op details te blijven letten en oog te hebben voor kwaliteit. 

Winkels 
Behalve bij winkelinrichters zijn we ook geregeld actief in winkelbedri jven. Het 
feit dat we snel werken, geen overlast veroorzaken en de nauwkeurigheid van 
ons procede is voor de gebruikers en eigenaren van winkelpanden van groot 
belang. Zo kregen we een mooie opdracht van het voordelige en sobere Aldi. 

Aldi 
In de Aldi-super in Sneek was een deel van de betegelde winkelvloer van 
de slagerij en de groente-afdeling behoorlijk verzakt, tot zo'n 60 m m zelfs. 
Op de minst drukke (maan)dag van de week hebben we daarom 350 m 2 

vloer gelift en strak gemaakt in opdracht van Aldi Vastgoed uit Drachten. 
Opdrachtgever/woordvoerder T. Douma van de vastgoedafdeling toonde 
zich vooraf, ti jdens en ook na het karwei zeer positief: 'Professioneel, in 
alles' concludeerde hij. 
En concurerend natuurlijk, anders hadden we de opdracht niet gehad. 

De Houtshop 
In Overijssel waren we welkom bij De 
Houtshop in Hasselt. De gewapende 
vloer van de werkplaats was onder de 
druk van opslag van materialen en ma
chines verzakt. We hebben 390 m 2 vloer 
weer waterpas gemaakt in 2 dagen t i jd. 

Lees verder over winkelleed op pag 4 


