URETEK Deep Injectiontechniek
Na het voortijdige einde van de film, was
de beurt aan ing. Bert Everts van de TU
Delft. Studenten van zijn vakgroep hebben
onderzoekgedaan n a a r d e effectiviteitvan
onze Deep Injection technologie. Conclusie
van het onderzoek: de methode is effectief en het rendement van de ingebrachte
kunstharsen iszelfs buitengewoon hoog.
Prof. dr. ir. Almervan derStoel behandelde
vervolgens een case uit Amsterdam Zuid.
Daar worden nieuwe rioleringen gelegd
in een kwetsbare buurt. De bewoners van
de historische panden in die omgeving
worden vaak bewoond door advocaten en

andere assertieve professionals waarmee
terdege rekening moet worden gehouden.
NadathoofdredacteurvandeReed-Elsevier
bouwbladen Peter de Winter een presentatie had gegeven, sloot Wim Prinsse van ingenieursbureau Alferink-van Schieveen de
middag af met een historische bouwcase,
het kasteelWesterflierin Diepenheim.
Een geanimeerde vakinhoudelijke discussie vormde het slotakkoord van een
middag die door de organisatoren met gemengde gevoelens is bekeken, maar door
de aanwezige deelnemers toch werd gewaardeerd met een ruime voldoende: 7,5.

Volgend jaar?
Het URETEK seminar belooft een traditie te
worden, want we gaan door. Het zou kunnen zijn dat er voor het volgende seminar
een kleine vergoeding wordt gevraagd, het
is praktisch w e l z e k e r d a t d e datum een andere zal zijn dan de 2 i e maart. Afhankelijk
van readies uit de markt denken we aan
eind januari of begin februari 2008.
En verder: minder sprekers, een paar uitdagende uitgangspunten en een zeer hoog
praktijkgehalte, dat is het voorlopig uitgangspunt. We houden u op de hoogte.
(U heeft inspraakin o.m. de datum, k i j k o p

Injecteren met 9 lansen
tegelijk....

Hetstaat in de dagelijkse p r a k t i j k a l jaren buiten kijf d a t d e URETEK
Deep Injection techniekeffectief is als het erop aankomt het draagvermogen van funderingen te verbeteren.
Maar wat gebeurt er nu precies in de grond? Wat doen de kunstharsen daar, hoe verspreiden ze zich en welk percentage van de
geleverde energie (want dat is het in feite) wordt daadwerkelijk

Ir. Patrick Wolfs van B&W Injectietechnieken liet op het URETEKseminar de aanwezigen kennis maken met een andere vorm van
injectietechnieken dan de onze: de horizontale waterglasinjecties.
Deze techniek wordt toegepast als er een diepe bouwput moet
worden gegraven, terwijl daaronder geen natuurlijke afsluitende
kleilaagaanwezig is om optrekkend grondwaterte keren.
De traditionele oplossing van het probleem: waterbeton, al dan
niet met verticale groutankers uitgevoerd, krijgt concurrentie van
de horizontale waterglas-harderinjecties.

ties, de derde dient als vergelijkingsmateriaal.

Deze laatste techniek is recentelijk vernieuwd en vergaand geautomatiseerd: per m worden 2 injectielansen geplaatst, die later met
een 9-lijnsinjectiecontainer worden afgevuld met een terplekke

Na verloop van tijd is een van de gemjecteerde funderingen afgegraven en onderzocht. De uitkomsten zijn opvallend. Zo blijkt
onder meer dat de 2-componentenharsen zich weinig verspreid e n , ze blijken zeer plaatsgebonden. En effectief, het rendement
is hoog. Studiebegeleider ing. Bert Everts van de TU Delft lichtte de
resultaten van het onderzoek op het URETEK Seminar toe.
De complete uitleg is na te lezen op de website,
www.uretek.nl/seminar

samengesteld mengsel van waterglas en harder.
In korte tijd kan zo zelfs een bouwput van duizenden m s worden voorzien van een
waterkerende laag, zodat de werkvloer zonder veel bezwaar kan worden gelegd. De methode
heeft een aantal voordelen t.o.v. andere mogelijkheden, maar
er is ook een strikte voorwaarde: de bodem moet op evenwichtsdiepte bestaan uit injecteerbaar zand. Meer weten?
Kijk op www.uretek.nl/seminarvoor
het 'hele verhaal'.
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De "Verbouwing" van Frans Bromet
De filmer Frans Bromet bracht voor NCRV-Televisie een aantal verbouwingen in beeld op zijn karakteristieke wijze. Speciaal voor URETEK
werd een van die films opnieuw gemonteerd, ter lering en vermaak. We maken kennis met een particuliere opdrachtgever die zijn huis
wil verbouwen en van een grote keider wil voorzien. Onorthodoxe bouwmethoden schuwt hij daarbij niet. Ook als ze niet helemaal veiiig
lijken...De film is te bewonderen op de URETEK website ( k i j k o p : seminar) en voorzien van deskundigcommentaarvan Mathy Boon, r.e.
Onthullend en onthutsend!

Kijken!

Voor een verslagvan de lezingen, kijkop www.uretek.nl/seminar

Aan de Fazentenweg in Arnhem beheert
de woningstichting 'Volkshuisvesting'
een aantal meerlaagse woningen.
Het bouwplan is in de jaren '20 van de
vorige eeuw gerealiseerd op een voormalige heuvelrug, die voor het bouwrijp
maken min of meer is geegaliseerd.
De huizen aan de Fazantenweg ondervinden daar bijna een eeuw later alsnog de
gevolgen van: het blok 109-113 verzakt. En
dat terwijl er een ingrijpende renovatie op
het programma staat, over enkele jaren uit
te voeren.

de Seminar-poll op de website)

URETEK Deep Injection
wetenschappelijk onderzocht

omgezet in draagvermogen?
Twee DelftseTU studenten hebben op een proefterrein in Wolvega
(FR) een testopstelling gebouwd. Er zijn drie funderingen gemaakt,
elk belast met het gewicht van bijvoorbeeld een woonhuis. De
bodem onder twee funderingen is verstevigd met de grondinjec-

Fa
De woningbouwvereniging en bouwkundig
uitvoerder Geert Berends van Hegeman
Bouwpartners (ook uit Arnhem) besluiten
de kwestie grondig aan te pakken: in twee
dagen tijd verstevigen twee teams van
URETEK de ondergrond (en daarmee de
draagkracht) van de funderingen.
Niet minder dan 92 strekkende meter
fundering wordt onderhanden
genomen, waarbij de bovenwoningen gewoon
permanent in gebruik konden blijven.
De verzakking is tot staan gebracht, het
blok is zelfs een beetje gelift: zo'n 8 tot
9 mm.

Gemeentehuis De Rijp
Het oude raadhuis van De Rijp behoort waarschijnlijk tot de meest gefotografeerde rijksmonumenten van ons land. Het pittoreske gebouw is bijna 400 jaar geleden in een voor
ons land nogal zeldzame (renaissance)sti jl gebouwd door Jan Adriaanszoon Leeghwater.
De Rijp dankte indertijd zijn welvaart aan de walvisvaart; de inpoldering van Beemster
en Schermer maakte een eind aan de visserij.
Tegenwoordig is de plaatselijke VVV in het pittoreske gemeentehuis gevestigd. Omdat er
80 m vloer was verzakt, door uitspoeling van de ondergrond, zijn wij in actie gekomen.
De 220 mm dikke vloer is met de nodige omzichtigheid behandeld (en weer op het oude
niveau gebracht, natuurlijk) in opdracht Gemeente Graft-De Rijp en directievoering van
Architectuur en Stedenbouw Dick Bak uit Edam. De verzakking was ten hoogste 35 mm.
Het werk nam niet meer dan een enkele dag in beslag.
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Vermoedelijke oorzaak van de onderspoeling: in het recente verleden zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de nabijgelegen kademuur.

