
Diepenheim is een verscholen stadje op de grens van 
Achterhoek en Twente. De omgeving ervan wordt geken-
merkt door kastelen en kasteelachtige havezaten (boer-
derijen). 

Van de 4 kastelen die Diepenheim rijk is, zijn er twee al vele 
generaties lang het bezit van defami l ie Schimmelpenninck 
(rechtstreekse afstammelingen van de raadspensionaris): 
het statige Nijenhuis en Westerflier. Het laatste kasteel 
word t waarschijnl i jk in oude luister hersteld en in elk geval 

gerestaureerd. Als voorbode van het latere, meer cos-
metische herstel, heeft ingenieursbureau Alferink-van 
Schieveen uit Zwolle de ondergrondse bewatering her
steld door een infiltratiesysteem te installeren en op ad-
vies van datzelfde bureau hebben wi j de centrale hal van 
het monumentale pand met diepte-injecties verstevigd. 

Daarmee is een basis gelegd voor verder, duurzaam her
stel van een prachtig pand in een omgeving die qua natuur 
en historie de moeite van een bezoek meer dan waard is. 

Ten paleize 
Paleis Het Loo is een grote toeristi-
sche attractie, niet in het minst van-
wege de prachtige tuinen. 
In die tuinen staan treillages (Frans 
voor hekwerk of lattenconstruc-
tie). Enkele van die treillages waren 
enigszins verzakt en omdat ze zijn 

gebouwd op een betonplaat van 
600x100x31 cm was het een logische 
zaak dat wi j in opdracht van bouw-
bedrijf Salverda BV (uit 't Harde) de 
'zaak recht kwamen zetten.' 
Dat hebben we gedaan. Het was een 

niet dagelijks ten paleize.... 
Bouwbedri j f Salverda handelde in op
dracht van de Rijksgebouwendienst. 

Al met al zijn we hiermee natuurlijk 
nog lang geen 'hofleverancier', maar 

eer om te mogen doen, want je komt het is een klein beginnetje. Toch? 

Als het verkeer echter rijdt, dan zijn de 
snelheden vaak van een andere orde 
dan in ons land gebruikelijk (en toe-
gestaan). 
De wegen worden intensief gebruikt, 
oponthoud is kostbaar, onderhoud 
ook. Onderhoud wordt des te kost-
baarder, als het tot oponthoud leidt en 
herstelwerkzaamheden langer duren 
dan verwacht. 

Kortom: er was grote belangstelling 
voor een methode die zowel snel, wei-
nig overlast veroorzakend en nauw 
keurig zou moeten zijn : de URETEK-
methode. 
Omdat we zo snel werken, omdat we 
zo flexibel zijn. 

De praktijk 
We hebben in totaal 26 km snelweg 

van de A7 onderhanden genomen en 
dat viel in de praktijk zowel mee als te-
gen. De huidige A7 is aangelegd bo-
venop de oude editie van de snelweg, 
die op dezelfde manier is opgebouwd. 
In totaliteit is het complete wegdek 
dus 2 x 25 cm beton en 2 x 25 cm ce
mentmengsel dik. Om een goed re-
sultaat te bereiken, moesten we door 
de opperste betonlaag boren in het 
cementmengsel daaronder, om dat te 
verdichten en te versterken. Precies 
zodanig dat de complete betonplaat 
weer naadloos zou aansluiten bij de 
volgende. 
De tegenvaller was met name gelegen 
in de boorpraktijk: het kostte meerti jd 
en inspanning dan gedacht en allerlei 
experimenten met 'seriewerk' (eerst 
een aantal gaten boren en dan pas in-
jecteren), bracht geen soelaas. 

Een andere handicap was de verkeers-
drukte. Als de file die zich langs onze 
rijdende afzetting bewoog te lang 
werd in de ogen van de verkeerscoor-
dinatoren, dan moesten we de werk-
plek ontruimen en de weg vrijgeven. 
Dat die snelle ontruiming mogelijk 
is, dat is een kapitaal voordeel voor 
de wegbeheerders en de gebruikers, 
maar voor ons betekende het soms 
(te) lange pauzes, wachtend op een 
goed moment om het werk weer op 
te pakken. 

Zodra dat echter weer kon, was de 
'Baustelle' ook snel weer ingericht: 
binnen een half uur waren we weer 
aan het boren en het injecteren, ter-
wijl het verkeer met matige (maar van 
zo dichtbij toch nog behoorlijk bedrei-
gend overkomende) snelheid voorbij 
reed. 
Om binnen de afgesproken termijn 
het werk op te kunnen leveren zijn de 
laatste weken in volcontinue dienst 
gedraaid, maar de deadline is gehaald. 

Nieuwe loot 
aan de 
URETEK-stam 

B E N E F I L 

De URETEK-methode, 2-componentenhars injecteren onder verzakte vloeren en 
funderingen, is langzamerhand gemeengoed in een brede bouwkring. 
Velen zullen echter niet onbekend zijn met het feit dat er ook andere injectieme-
thoden en -middelen zijn. 
Verheijen Resins BV in Boven-Leeuwen ontwikkelde jaren geleden al een wit 
hardschuim dat wordt gebruikt om holle ruimten (leidingen, gangen, kelders) 
te vullen of vloeren te liften. Het hardschuim is onder de merknaam Bacel geex-
ploiteerd door SVC, een dochteronderneming van Verheijen Resins. 

Verheijen Resins heeft te kennen gegeven zich op de kernactiviteit te willen con-
centreren, de productie van hardschuim en daarom de injecteeractiviteiten af te 
stoten.Verschillende van onze buitenlandse collega's hebben inmiddels ervaring 
opgedaan met deze injectietechniek en sinds kort heeft URETEK Nederland BV 
een aparte onderneming opgericht om deze methode in de praktijk te brengen. 
Meer weten over deze absoluut lichtgewicht schuimtechniek? Kijk op www. 
benefil.nl voor nadere informatie, de voor- en nadelen van deze techniek en de 
toepassingsgebieden. 


