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Op eeuwenoude vaderlandse bruggen is een soort verge-
lijkbaar effect van toepassing. Vroeger werd een veel grover 
cement gebruikt dat (handmatig) niet altijd goed werd ge-
mengd. Als gevolg daarvan kwamen sommige cementkor-
rels aanvankelijk niet in contact met water, maar wel zodra 
de bouwconstructie ging slijten. Dan alsnog ontwikkelde 
een droge korrel zich onder invloed van water tot een repa-
rerende betonoplossing. 

De gebrekkige technieken van toen, resulteerden onbedoeld 
in een extra lange levensduur van bouwconstructies en het 
is geen wonder dat dit fenomeen de belangstelling van de 
ingenieurs van de Technische Universiteit Delft heeft opge-
wekt. Bij de TUD zijn enkele studierichtingen bezig serieus 
werk te maken van het onderzoek naar zelfherstellende ma-
terialen, niet alleen beton, maar ook verschillende metalen 

• Griekse 
tragedie 
De treurspelen van antieke Griek
se toneelschrijvers worden nog 
steeds opgevoerd (Euripides bij-
voorbeeld, bekend van Medea, 
bijna 25 eeuwen geleden geschre-
ven en nog steeds op de planken), 
maar er ontstaan ook nog steeds 
nieuwe tragedies. 

Recent geval: het blijkt dat de fun-
dering van de Akropolis wordt be-
dreigd door doorsijpelend water. 
Natuurlijk zijn er methoden om 
het verval te stoppen en de scha-
de te herstellen. Maar helaas: 
Griekenland heeft geen vestiging 
van URETEK. 
En dat is natuurlijk pas echt een 
tragedie... 

komen daarvoor in aanmerking. En asfalt. Onder meer. In 
Japan is al enige ervaring opgedaan met de bouw van con-
structies van zelfherstellend beton. Voor enkele bruggen 
werd daar een betonsoort gebruikt waardoor een speciaal 
soort kalk was gemengd. Met als resultaat dat de brug lich-
ter, fragieler kon worden ontworpen en daardoor ook mooi-
er is. En ook nog voordeliger (en niet alleen in onderhoud). 

In ons land bestuderen wetenschappers o.m. de mogelijk 
heid om doelbewust droge, verpakte cementdeeltjes in een 
constructie op te nemen. Om zo een effect te bewerkstel-
ligen dat vroeger spontaan werd opgeroepen. Over het zelf
herstellend vermogen van onze expansieve kunststoffen is 
nog niet veel bekend (over de duurzaamheid wel), maar het 
is misschien een mooie aanleiding daar onderzoek naar te 
verrichten. 

Als nuchtere Flevolanders hebben we weinig op met carnaval en andere uitbun-
dige feestpartijen, maar we kunnen de zon wel in het water zien schijnen. Het 
komt zelfs geregeld voor dat we worden ingeschakeld om een feest(je) mogelijk te 
maken. Twee voorbeelden die getuigen van onze inzet op het feestterrein: 

I Tewaterlating 
Bij Scheepswerf Nederlof in Geertruidenberg bereiden ze een tewaterlating voor, 
altijd een feestelijk moment voor een scheepsbouwer. Er wordt echter getwijfeld 
aan de stabiliteit van een van de kraanbanen, waarover de kraan die de tewaterla
ting moet begeleiden, zal komen te lopen. Daarom krijgen wij een kort telefoontje: 
Kom die baan ondervullen en een beetje snel, graag. 
Natuurlijk maken we meteen ruimte in de planning (die eigenlijk voor 100 % was 
dichtgetimmerd). We hebben eerder voor deze werf gewerkt, in 2000 en in 2001 
en we zijn vertrouwd met de belangen die op het spel staan, nog afgezien van 
het aspect veiligheid. Dus tijd vrijgemaakt, een team geselecteerd en de baan 
op verschillende plekken gecorrigeerd. Zodat de feestelijke tewaterlating zonder 
problemen heeft kunnen plaatsvinden. 

II Citroengarage 
Citroendealer Haan bv uit Zwijndrecht heeft de werkplaats heringericht. Wij zijn 
daarbij ingeschakeld door aannemersbedrijf C. Hoogvliet (ook uit Zwijndrecht). Op 
hun advies hebben we 500 m 2 vloeroppervlak gelift en ondervuld. Geen gemak-
kelijk project, omdat de werkplaats gewoon in gebruik blijft. Improviserend en 
manoeuvrerend tussen de te repareren auto's door wordt de betonvloer gelift. De 
vloer zelf werkt niet erg mee, vooral op een bepaalde plek lijkt het grondpakket te 
bewegen onder onze ingrepen. Na enkele dagen van hard werken leveren we de 
vloer op met een lichte professionele twijfel inzake dat bepaalde deel van de vloer. 
Het garagebedrijf bereidt inmiddels de feestelijke heringebruikneming van de 
werkplaats voor, de uitnodigingen zijn de deur al uit. 
Een paar dagen voor de geplande receptie worden we gebeld: de bodem onder 
de vloer is gaan werken, we moeten nazorg plegen. Drie dagen voor de feestelijke 
heropening rijden wij nog een keer naar Zwijndrecht om het laatste puntje op de i 
van Citroen te zetten. 
Daarna mogen zowel de monteurs als de partygangers hun gang gaan. 
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Kennisoverdracht en nog veel meer. 

URETEK Seminar 

Kennis is macht, maar kennissen zijn ook een machtig bezit. 
Combineer het verkrijgen van kennis en het maken van nieuwe ken
nissen op het URETEK Seminar dat op 21 maart 2006 in Delft wordt 
gehouden. Het is nog kosteloos ook...! 

Universiteit Delft (TUD) op 21 maart 2006. 
Zie de bijgevoegde uitnodiging voor het 
programma. 

Bent u geinteresseerd in de modernste 
methoden om verzakte vloeren te herstel
len en de bodem onder funderingen te ver-
sterken, reserveer dan snel een plaats op 
de deelnemerslijst. 
Dan leggen wi j op 21 maart een stevig 
fundament onder uw kennis van technie
ken om schade aan vloeren en funderin
gen te herstellen op de meest voorde-
lige en tevens effectieve manier, met de 
URETEK-methode. 

Met onze injectietechnieken zijn we in staat 
om vloeren en verzwakte funderingen te 
redden, dat is langzamerhand in betrekke-
lijk brede kring min of meer bekend. 
En toch blijven er ook voor veel bouwtech-
nici nog veel vragen onbeantwoord: welke 
vloeren zijn rendabel met onze methode 
te renoveren, welke bodemsoorten lenen 
zich voor versterking met de expansieve 
kunststoffen, hoe groot zijn de opwaartse 
krachten, wat zijn de gevolgen voor het 
milieu 

URETEK organiseert daarom een se
minar op het terrein van de Technische 

Zelfherstellend beton 
Hoe is het mogelijk dat Romeinse aquaducten 
en eeuwenoude bruggetjes in Amsterdam en 
Utrecht bijvoorbeeld, de tijd zo lang hebben kun
nen trotseren? Dat is vanwege hun zelfherstel
lend vermogen. Een fenomeen dat al heel oud is, 
maar nu erg in de belangstelling raakt omdat het 
perspectieven biedt voor de toekomst. 

Hoe kunnen sommige bouwwerken eeuw na eeuw trotseren zonder deugdelijk onder
houd? Omdat ze zichzelf repareren! Welbewuste opzet of gelukkig toeval? Het laatste, maar 
daarom niet minder interessant. De antieke metselspecie van de oude Romeinen bevat meer 
kalk dan nu gebruikelijk is voor specie. Als de voegen van zulk metselwerk in de loop van de 
tijd een beetje gaan scheuren of poreus worden, dan dringt er water in de voegen door. Dat 
water bereikt de kalk die zich onopgelost in de specie bevindt. Door het vocht lost de kalk als
nog op, dijt uit en repareert daarmee onbedoeld, maar evengoed wel effectief het scheurtje. 
Dat is het 'geheim' van de lange levensduur van de antieke aquaducten. 
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Uw e-mailadres 
aub.... 
De gedrukte nieuwsbrief die u nu 

leest, wordt binnenkort uitgebreid 

met een digitale versie, met een 
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blijft, de digitale is nieuw, biedt 
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leder e-mailadres wordt beloond 
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'Scheurmaatje', dus geef ook uw 

postadres op, aub... 

Bouwplannen 
stagneren door 
milieu 
De strenge mil ieuregelgeving zorgt 

er in toenemende mate voor dat 

bouwplannen worden uitgesteld en 

zelfs compleet worden afgelast. 

Een onderzoek dat een aantal 

ingenieursbureaus deed naar de 

plannen van gemeenten, won ing-

bouwverenigingen en projectont-

wikkelaars bracht aan het licht dat 

meer dan 40 % van de bouwplannen 

niet wordt uitgevoerd of ingri jpend 

wordt veranderd vanwege geluids-

overlast, bodemverontreiniging of 

andere milieutechnische bezwaren! 

De economische gevolgen zijn groot 

en dat schrijnt extra omdat aan het 

nut van sommige regels ernstig 

wordt getwi j feld. 
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