
DVD-presentatf e 
Wat maakt het URETEK-procede tot het URETEK-procede? 
Naar dat raadsel ging afgelopen winter een camerateam op zoek. Met als doel: 
een dvd-presentatie te maken die op de bouwbeurs kon worden vertoond. 

Op het eigen bedrijfsterrein in Lelystad registreerde de ca
mera hoe een stalen kubus van 3 mm dik plaatwerk door 
ons expansieve hars uit zijn verband wordt gedrukt. Een 
voorzichtige injectie van slechts enkele seconden levert al 
een druk van ± 12 Bar op.... 
Later worden buitenopnamen gemaakt in Hazerswoude 
waar de op- en afrit naar de dockshelters van een vries- en 
koelveem van het bedrijf Dammes Laban plaatselijk centi
meters was verzakt. 

URETEK 

Buiten is het ten tijde van de opnamen weinig warmer dan 
binnen. Vrachtwagens met vis en andere koude ladingen 
rijden af en aan, terwijl het URETEK-team stoTcijns door-
werkt: gaten boren, injecteren, voortgang controleren. 
Het water dat zich onder het betonnen laaddek heeft op-
gehoopt wordt door het expansieve kunsthars verdreven: 
het vormt kleine geisers boven de boorgaten. Terwijl het 
water wegvloeit f i lmt de cameraman hoe de betonnen 
vloer omhoog komt. 
Door steeds een ander stuk te bewerken, blijft het veem 
goed bereikbaar voor de vrachtwagens; de hele dag die 
het werk vergt. Ook dat wordt bekwaam en duidelijk in 
beeld gebracht. 

Deze en 
andere op-
namedagen 
resulteerden 
uiteindelijk 
in een filmpje 
van nog geen 3,5 
minuut. 

In dat korte tijdsbestek wordt het 'geheim' van de URETEK 
techniek wel duidelijk blootgelegd: extreme krachten kun-
nen zeer nauwkeurig worden gedoseerd. 

Ge'mteresseerd in de DVD-presentatie van URETEK? Er is 
een beperkt aantal DVD's beschikbaar voor belangstellen-
den. Op verzoek sturen we u een exemplaar toe. 

• De d r i j f kas Bouwputtenschade 
De Nederlandse bodem is niet altijd 
even stabiel, dat is algemeen bekend. 
Wie daarop een stevige constructie 
wil grondvesten, is in sommige delen 
van het land aangewezen op het on-
derheien van de fundering. 
Daarom wordt in bepaalde delen van 
ons land veel geheid terwijl ze in ande
re delen van het land experimenteren 
met het... bouwen op water! 

Bouwonderneming Dura Vermeer rea-
liseert nu: De drijvende kas. 
Op een drijvende fundering van geex-
pandeerd polystyreen, gecombineerd 
met staalvezelbeton, wordt een com-
pleet kassencomplex gerealiseerd. In 
totaal zal het drijflichaam zo'n 900 m 2 

groot zijn, waarvan ongeveer tweeder-
de wordt bebouwd. 
Het drijfcomplex komt te liggen in 
de bergingsvijver bij Flora Holland 
Bloemenveiling in Naaldwijk. 

Overigens: staalvezelbeton is een 
nieuwe betonsoort die geen verdere 
bewapening meer behoeft. 

Het graven van diepe bouwputten, vooral als die met behulp van bron-
bemaling moeten worden drooggehouden, heeft vaak consequenties 
voor aanpalende bebouwing. 

In onze praktijk worden we geregeld geconfronteerd met verzakkingen die 
veroorzaakt zijn door het slaan van damwanden, intensieve droogmaling, 
diepe uitgravingen... 
Vooral in dichtbebouwde stedelijke centra zijn de hier beschreven risico's 
groot. Zodanig zelfs dat in Japan deze bouwtechniek is verboden. 
Prof. ir. Frits van Tol van het adviesbureau Geodelft sprak in Het Technisch 
Weekblad het vermoeden uit dat er jaarlijks voor € 3,5 miljard aan schade 
ontstaat door verkeerde ondergrondse bouwsystematiek. 
In Delft is programmatuur ontwikkeld die moet helpen die problemen te voor-
komen. De naam is GeoBrain. 
Nadere informatie: www.geobrain.nl ofwww.geodelf t .n l . 
De alternatieve bouwmethoden zijn in meerderheid duurder dan de tot nu toe 
veel gebezigde praktijken. Het zal dus voorlopig nog een kwestie van afwegen 
en calculeren blijven. En eventueel kunt u natuurlijk URETEK inschakelen...., 
we staan altijd paraat. 
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De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van URETEK® Nederland B. V. 
Overname van artikelen is toegestaan mits met bronvermelding. 
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voor woiven 
URETEK heeft goede banden met dierentuinen. In Duitsland hebben we het Okapi-
verblijf van de Zoo in Stuttgart gelift. In eigen land hebben we in de 'woestijn' van het 
Rotterdamse Blijdorp een project opgeleverd en in onze eigen 'achtertuin', in Almere, 
hebben we de dierenverblijven van de Stichting Aap (een opvanghuis voor apen en 
andere dieren, niet direct een dierentuin in de meest gebruikte zin van het woord dus), 
gelift. 
Het legendarische Artis ontbrak nog op onze 'erelijst', maar gelukkig nu niet meer. 

Geen wonder dat de vloer een beetje was 
verzakt.... 
Schildpadden en woiven, Arend was in zijn 
element in Artis. 

Een aanbouw van het binnenverblijf van 
de woiven van Artis was verzakt en dat 
heeft een team onder de bezielende leiding 
van onze Arend gelift. In een werkdag. 
En Arend is niet bang voor woiven, dat 
spreekt (de woiven waren wel opgesloten 
in hun buitendomein...) 
En passant heeft het team Arend ook nog 
een proefopdracht voltooid in het verblijf 
van de reuzenschildpadden. Ook daarin 
zijn verzakkingen geconstateerd. De groot-
ste bewoner-schildpadman wordt geregeld 
gewogen; hij bleek onlangs licht te zijn 
aangekomen en nu 236,8 kg te wegen. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Bouwbeurs 
Meer dan 113.000 professionals bezochten de Bouwbeurs* en een groot aantal daarvan 
heeft onze stand bezocht. Duizenden gei'nteresseerden, allemaal met een vraag, een 
opmerking, een suggestie of soms alleen maar om een compl iment of een bedankje te 
geven, de dvd-presentatie te bekijken of ons blok expansiehars even aan te raken. 
Dat laatste glom aan het einde van de beurs door de aanrakingen van duizenden handen 
van evenzoveel vakmensen die allemaal even wi lden voelen wat URETEK onder vioeren 

of funderingen injecteert. 

ledereen die blijk heeft gegeven van zijn/haar 
belangstell ing: dank voor de aandacht, de opmer-
kingen en de aanvragen. 
We zullen er werk van maken. 

* Overigens: er was weinig animo de krachten met 
die van ons expansiehars te meten. Terecht, dat is 
toch onverslaanbaar in kracht (en in precisie). 

• • • 

Nieuwe brochure 
en website 
De nieuwe URETEK-brochure is uit 
Aangepast aan de laatste inzichten 
van onze praktijk, voorzien van 
nieuwe voorbeelden en een aantal 
andere wijzigingen in de tekst ma
ken de nieuwe 
editie up to date. J 
Stuur even een 
mailt je of een 
faxbericht als u 
de nieuwe editie 
opgestuurd wi l t 
hebben. Dan 
zorgen we er 
per omgaande 
voor. 

Website 
De URETEK-website onderging 
eveneens een face-lift. De site is 
uitgebreid met meer informatie, een 
geografisch bepaalde referentielijst, 
voorzien van nieuwe voorbeelden 
en ook is de lay-out aangepast. 
Ge'mteresseerd in een 'l ive-registra-
t ie' van de URETEK-methode in de 
praktijk? Op het net is een korte f i l -
mische reportage te zien van enkele 
minuten. 
(Ook te bestellen als dvd, zie het 
desbetreffende artikel op de achter-
zijde). 

Steen in de maag.... 
De Nederlandse Bouwbeurs is door 
113.000 (vak)mensen bezocht. De in 
maart gehouden Batibouw in Belgie 
is een bouwbeurs die de meeste da-
gen ook toegankelijk is voor particu-
lieren. De Belgen worden 'geboren 
met een steen in hun maag' en dat 
blijkt ook uit de bezoekersaantallen 
van deze beurs: bijna 350.000! 
Is het dus 3-1 voor de Belgen? 
Niet helemaal. Want het aantal 
professionele bezoekers blijft met 
70.000 royaal onder 'onze' bouw
beurs. 
Toch winnen de zuiderburen op het 
gebied van de belangstelling voor 
bouwbeurzen ruim: hun 'salon' 
wordt jaarlijks gehouden. Volgend 
jaar van 2 tot en met 12 maart. 
Belgen zijn hartstochtelijke bouwers, 
met veel individuele expressiemo-
gelijkheden, zoals iedereen weet die 
in Belgie de snelweg verlaat: er zijn 
geen twee huizen gelijk. 
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