
Start- en landingsbaan 
in Duitsland 

in Duitsland 

We zijn in eigen land op verschillende 
vl iegvelden* actief geweest, maar een 
start- of landingsbaan heeft er nog niet 
in gezeten voor onze professionals. 
Gelukkig hebben ze in Duitsland wel 
de kans gekregen. De luchthaven van 
Bremen kreeg te maken met verzak-
kingsproblemen van de start- en lan
dingsbaan De ondergrond van klei en 
sloef (een fi jnkorrelige grondsoort) 

as ingeklonken. W c 

SnlTwegen doen we in eigen land niet zo frequent, enkele uitzonderingen 
daargelaten. In omringende landen, waar meer betonnen wegen worden 
aangelegd, wordt de URETEK-methode veel vaker toegepast om wegverzak-
kingen op te heffen met zo weinig mogelijk overlast voor het verkeer. 

Ook asfaltwegen komen daarvoor in aanmerking, op voorwaarde dat ze vol-
doende dik en daarmee stevig zijn om voldoende weerstand te kunnen beiden 
aan de opwaartse krachten die onze twee-componenten kunstharsen in de 
ondergrond weten te ontwikkelen, wat vaak genoeg het geval is. 
Lange inleiding, korte mededeling: we hebben in juni aan de Duitse A 7 in de 
richting van Gottingen reparaties uitgevoerd aan het betonnen wegdek dat ter 
plaatse 22 cm dik is en aangebracht op een oudere betonlaag van ± 20cm. 

De betonplaten, die 500 x 400 cm meten, zijn ingesloten in een omranding van 
beton. Een combinatie van strenge vorst, (smelt)water en zwaar vrachtverkeer 
heeft geleid tot uitspoeling van fi jn zand, waardoor de platen niet langer voor 
100 % ondersteund werden en dus zijn gaan werken. Daardoor ontstond er 
ruimte tussen de ondergrond en het feitelijke wegdek. De verschillen liepen 
op tot 2.5 cm. 
We hebben de orde hersteld en de onregelmatigheden opgeheven. 
De schade, die in de loop van vele jaren is ontstaan, is door ons in een enkele 
dag hersteld; we zijn op 28 juni begonnen en dezelfde dag nog kon het werk 
worden opgeleverd. 
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Riskant project 

Soms worden we gevraagd voor een project van een 
zodanig 'uitdagende' aard, dat we er in feite Never 
van afzien, eerlijk gezegd. 

Maar wat doe je als de betrokken aanvrager geen redelijk 
alternatief heeft en zich terecht zorgen maakt omdat er 
grote horizontale scheuren in de binnenmuren van zijn 
won ing verschijnen? 
Dan besluit je, in goed overleg met de opdrachtgever, om 
een poging te wagen. 

In dit geval betrof het een voormalige oude stal in 
Rijpwetering. Het pand is in de oorlog gebombardeerd. Na 
de oorlog is het pand weer opgetrokken, met de bestaande 
vloer als basis. Op de oude vloer werd een nieuwe gelegd. 
De verbouwing/renovatie die van de stal een woning moest 
maken, voorzag ook in.... het leggen van een derde vloer 
op de twee al bestaande. 

Op gezag van het gespecialiseerde 
bouw- en milieutechnisch bureau 
Dr. Wagner GmbH werd besloten ons 
zusterbedrijf URETEK Deutschland 
Niederlassing Nord GmbH in tescha-
kelen. Vooral omdat het adviesbureau 
duidelijk te verstaan was gegeven dat 
het vliegverkeer er niet onder mocht 
li jden. 

We (Duitsland en Nederland werken 
nauw samen, delen ook de directie) 
hebben in vier nachtelijke sessies de 
landingsbaan hersteld, waarbij plaat-
selijke verzakkingen van meer dan 
6 cm zijn opgeheven. 
Nadat wi j onze werkzaamheden had-
den uitgevoerd is de start- en lan
dingsbaan voorzien van een nieuwe 
toplaag. 
Overlast tot een min imum beperkt, 
veilig en comfortabel taxien en landen 
weer gewaarborgd voor jaren. 

*Schiphol , Leeuwarden en Twente. 
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Het totale gewicht van vioeren en daarop rustende muren 
is de bodem daarop teveel geworden. De vloer verzakte 
en ondermijnde de daarop gebaseerde muren die grote 
scheuren begonnen te vertonen. 
Wij zijn er, ondanks onze professionele scepsis, toch in 
geslaagd om de vloer voldoende te liften en de bodem te 
verstevigen. 
Voor rekening en risico van de eigenaar in dit geval. Die 
achteraf waarschijnlijk nog meer opgelucht zal zijn geweest, 
dan wi j al waren... 

Ku n ststof wa p e n i n g 
in brug 

Omdat op termijn zelfs het beste roestvrij staal toch gaat 
roesten (volgens prof. Lawrence Bank), is voor de con
structie van een brug in het Amerikaanse Wisconsin geko-
zen voor een wapening van kunststof, een vezelversterkte 
polymeer in dit geval. 
Volgens Bank, verbonden aan het Wisconsin Structures & 
Materials Testing Laboratory, gaat een betonconstructie 
met wapening van roestvrij staal zo'n 40 jaar en eenzelfde 
constructie met kunststofwapening zo'n 75 jaar mee. 

Het grote voordeel van deze techniek is dat de bewapening 
in de fabriek kan worden voorbereid, in plaats van op de 
bouwplaats. Daarnaast is de verwachte levensduur 75 jaar, 
een ruime winst t.o.v. een gewone gewapend betoncon
structie die zo'n 40 jaar probleemloos meegaat, volgens de 
universitaire uitvinders. 
De tijd zal het leren: naast de nieuwe brug met kunststof 
raamwerk ligt een volkomen identieke brug die is gewa
pend met staal. 

In Nederland gaan we overigens nog een heel stuk ver-
der: hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van compleet 
kunststof bruggen, volgens NRC Handelsblad, dat een re
portage wijdde aan het Nederlandse bedrijf Composieten 
Team dat samen met Haasnoot Bruggen aan een compleet 
kunstsof brugconcept werkt. 
Ook vezelversterkt, dat spreekt. 

Duiker in M o o r d r e c h t 
't Klinkt als een thriller, maar het is nogal praktisch eigenlijk: de ondergrond 
van een vierkante betonnen duiker (tunnelbuis voor water) die onder de Veen-
weg van Moordrecht ligt was ernstig verzakt. 

Dat was extra bezwaarlijk omdat de duiker naar een zijde overhelde waardoor 
de doorstroming werd belemmerd en vuil de gelegenheid kreeg zich op te ho-
pen. In opdracht van aannemer J. Bos en Zn, ook uit Moordrecht, hebben we 
de verzakking opgeheven. 
De duiker, lengte 17 meter, diameter 1.70 meter, bleek respectievelijk 4 en 
12 cm te zijn verzakt. We hebben de complete betonconstructie in twee dagen 
in evenwicht gebracht en toen naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht. 
Plus 2 centimeter extra, voor het geval dat.... 

Normaal gesproken hoeven terreinen en vioeren niet voor ons te worden ont-
ruimd, maar in dit geval is de weg voor ons opgebroken omdat we anders de 
grote en zware constructie moeilijk konden bereiken. 

Het URETEK- 2 componentenhars doet zijn 
werk. Het verstevigt de ondergrond en 

is in staat een vierkante betonnen duiker van 
17 mtr. lang en een diameter van 1,70 mtr. 

12 cm te "liften". 


