
In Den Haag beheert de Stichting R.K. Begraafplaatsen Pax 
enkele dodenakkers, waaronder de prachtige St. Petrus Banden. 
De begraafplaats, gelegen in de nabijheid van de ambassadewijk 
en Madurodam, biedt een laatste rustplaats aan tal van bekende 
en invloedrijke landgenoten. 

zes overledenen of evenveel asbus-
sen kunnen herbergen en zogeheten 
landgraven waarin 3 overledenen of 5 
asbussen een laatste rustplek vinden. 
De begraafplaats heeft in totaliteit de 
status van r i jksmonument, maar een 
aantal bomen en enkele gebouwen 
zijn op zichzelf ook tot (gemeentelijk) 
monument benoemd. 

Grote bomen, brede lanen, een ver-
stilde sfeer die de rumoerige buiten-
wereld op een geduchte afstand lijkt 
te houden: hier heerst rust. 
Behalve een soort park voor overle
denen, is deze begraafplaats ook een 
verzameling kleine en grotere bouw-
werken. Bijzondere gebouwen, zoals 
het poortgebouw en de prachtige 
kapel. Op St. Petrus Banden worden 
alleen familiegraven uitgegeven. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
gemetselde grafkelders die vijf tot 

URETEK werd ingeschakeld voor de 
monumentale en plechtige arcade, 
ontworpen door de architect Van 

Liefland (die ook verantwoordeli jk 
was voor de oorspronkelijke Scheve-
ningse pier, het station Staatsspoor 
en andere gerenommeerde gebou
wen in de stad). 
Door verlaging van het grondwater-
peil en inklinking van de bodem, met 
name op een diepte van 4 meter, was 
de gemetselde constructie verzwakt. 
De Arcade zal in oude luister worden 
hersteld, maar daarvoor moest eerst 
de ondergrond worden versterkt. 

Eind november, onder zeer herfstige 
omstandigheden (kou, storm, regen, 
enz) heeft een ervaren team dit de
licate diepte-injectieproject tot een 
goed einde gebracht. 
Waarna de duurzame restauratie van 
dit r i jksmonument ter hand kan wor
den genomen. 

FloraHol land, de veil ing 
aar een klein land groot in kan zijn bewijst de 
Flora Holland veiling in Naaldwijk. FloraHolland, 
is wereldwijd marktleider op het gebied van de 

erteelt, bloemen en planten. 

Bijna 7500 telers van bloemen en planten bieden hun pro-
ducten via deze veiling aan de markt aan. Flora kent vijf 
vestigingen met in totaal 3000 eigen medewerkers en een 
omzet van iets minder dan € 2 mil jard. 
Dat zijn indrukwekkende getallen die nog aan gewicht win-
nen als wordt meegerekend dat de veiling ook onderdak 
biedt aan talrijke groothandelaren, exporteurs en andere 
betrokkenen. Al die bedrijven genereren ook omzet via de 
veil ing. Zo bekeken is het niet zo vreemd dat de regering 
de (glas)tuinbouw tot een van de economische speerpun-
ten van ons land heeft gekozen. 

De FloraHolland hoofdvestiging in Naaldwijk is het hart 
van de organisatie die daar de beschikking heeft over een 
werkelijk indrukwekkend gebouwencomplex. In enkele ge-

IS 
bouwen zijn wij bezig verzakte asfaltvloeren te liften. Het 
betreft in totaal waarschijnlijk vele duizenden m 2 . 

De hallen waarvan we de vloer in behandeling hebben, 
worden intensief gebruikt door handelaren. Het interne 
bloementransport legt een hoge verkeersdruk. We geven 
de elektrische bloemenkarren alle ruimte, hinderen de da-
gelijkse gang van zaken nauwelijks. Wanneer en waar nodig 
werken we op tijden dat de vloeren niet door het transport 
worden belast. 

Asfalt 
De omvang van de opdracht is zodanig dat de werkzaamhe-
den een aantal maanden vergen. Het project is daarnaastta-
melijk uitzonderlijk, omdat we (veel) vaker beton- dan asfalt
vloeren liften. Een proefproject heeft echter al geruime tijd 
geleden aangetoond dat asfaltoppervlakken, mits voldoen-
de stijf, in de praktijk geen 
probleem opleveren. 
De Naaldwijkse opdracht 
is daarvan een goed 
voorbeeld op een aan-
sprekende schaalgrootte. I 

Syngenta in De Lier is een onder-

neming van S&G Flowers, een 

wereldleider op het gebied van 

zaden, veredeling en marketing 

van pot- en perkplanten voor de 

sierteelt. S&G Flowers behoort 

tot het S&G concern dat op 

wereldschaal een leidende rol 

vervult in de agribusiness. 

In de vestiging in De Lier staan talloze jonge planten op zogeheten eb- en 
vloedvloeren: dat zijn hellende vloeren die van bovenaf (vloed) worden be-
vloeid, terwij i het overtollige water onderaan (eb) in goten wordt afgevoerd 
om weer te worden opgepompt en hergebruikt. 
De hoek van de helling luistert nauw: ontstaan er kuilen dan blijft er water in 
staan en loopt het plantmateriaal gevaar te nat te worden, vioeit het water te 
snel over de helling omdat die op bepaalde posities te steil is, dan krijgt de 
plant onvoldoende mogelijkheden om water op te nemen. 
Een precisiekarwei dus, een kolfje naar de hand van onze specialisten die 
nauwkeurigheid hoog in het vaandel hebben staan. 
In slechts twee dagen hebben we 768 m 2 eb- en vloedbakken op niveau en op 
het gewenste afschot gebracht en daardoor de gelijkmatige bewatering van 
de planten beter mogelijk gemaakt. 

Ste lconplaten? Eerst niet, nu wel Proef met bakstenen vloer 
Voormalige vaste instructie binnen de URETEK-organisa-
tie: nooit Stelconplaten proberen te 'liften'. De platen zijn 
te klein en in verhouding te licht van gewicht om goed 
manipuleerbaar te zijn. 

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We kregen 
zo vaak het verzoek om het toch eens te proberen, dat we 
er op een bepaald ogenblik aan een methode zijn gaan 
werken om deze vloerplaten te kunnen corrigeren. 
Met als resultaat dat we tegenwoordig de platen met hy-
draulica tot op het gewenste niveau brengen, waarna we 
de zo ontstane holte heel voorzichtig uitvullen met onze 
expansieharsen. Relatief tamelijk tot zeer arbeidsintensief, 
maar in de praktijk meestal toch een voordelige oplossing, 
omdat de vloer tijdens onze werkzaamheden gewoon in 
gebruik kan blijven, ontruimen is bijna nooit nodig. 
Stelconplaatvloeren liften? We gaan ervoor. 

Verzorgingshuis Leohoeve in Raamsdonk heeft proble-
men met een bakstenen vloer die door de werking van de 
ondergrond verre van egaal is. 
Omdat de bewoners van het tehuis moeite hebben om, al 
dan niet met hulp van een rollator, de gemeenschapsruim-
te te bereiken, worden we door Hendriks Coppelmans 
Uden BV gepolst of we het probleem op kunnen lossen. 

Natuurlijk is het antwoord normaal gesproken negatief, 
maar omdat het management van de instelling en wij be-
reid zijn te investeren in een praktijkproef gaan onze vak-
mensen de uitdaging toch aan. 
En, tot ieders verrassing, met redelijk succes! 
Uiteraard is het voorbarig om nu al de conclusie te trekken 
dat we alle vloeren van (niet gemetselde) baksteen zonder 
meer kunnen liften, maar uitsluiten doen we het in ieder 
geval ook niet langer. 


