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ij de sluizen va 
t werkvoor Rijkswaterstaat 

De sluizen bij IJmuiden vormen een groot 
complex, in het verleden zijn ze de groot-
ste ter wereld geweest en dat zegt toch 
wel iets. Wat niet veel mensen daarnaast 
weten: het zijn 4 sluiskolken, waarvan de 
oudste dateren van 1876! De grootste is 
400 m lang en 50 m breed, de kleinste is 
altijd nog 111x11 m. 

In da tg ro tes lu izencomplex isookeenaan-
tal woningen gesitueerd. Rijkswaterstaat 
regelde vroeger alle facetten van de 
sluis, zoals bediening en onderhoud. 
Zelfs voor een eigen energievoorziening 
werd gezorgd. Om de continuTteit van al 
die voorzieningen te waarborgen, waren 
veel medewerkers nodig. Omdat IJmuiden 
in die t i jd nauwel i jks woningen rijk was, 

bouwde Rijkswaterstaat dienstwoningen 
voor de eigen medewerkers op het slui-
zencomplex. 
Al geruime t i jd zijn de bedoelde hui-
zen niet meer alleen bestemd voor 
Rijkswaterstaatmedewerkers. Eris meerver-
anderd, de elektriciteitscentrale van toen 
is nu een kantoor, van Rijkswaterstaat, 
dat wel . 
Lange inleiding, kort bericht: van een 
aantal s lu iswoningen, bouwjaar ± 1900, 
was de gemetselde fundering verzakt. Wij 
hebben daarom in totaal 30 strekkende 
meter fundatie van voor- en achtergevels 
en tussenmuren behandeld. Het betrof 
de huisnummers 17-18 en 20-21. 
Alle betrokken huurwoningen hadden 
ernstig te l i jden onder zett ingscheu-

ren in zowel buiten- als binnenmuren. 
De oorzaak zou kunnen zijn dat de wo
ningen zijn gesitueerd op een voormalige 
beekbedding. 
Inmiddels zijn de scheuren gedicht en tot 
oplucht ing van de bewoners kunnen de 
ramen weer open en dicht. Daarnaast is 
van enige vorm van overlast geen sprake 
geweest: het werk is in slechts drie dagen 
voltooid en ontru iming was niet aan de 
orde. Binnenkort kan de cosmetische 
reparatie ter hand worden genomen: de 
voegen vernieuwd en aangestreken. 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat kan tevre-
den zi jn. 
Wij ook: een bijzonder project op een 
heel speciale locatie. 

De stille kracht... 
De componenten die URETEK onder verzakte vloeren 
en andere bouwcomponenten injecteert, zoals fun-
deringen bi jvoorbeeld, die componenten ontwik-
kelen een onvoorstelbare kracht als ze eenmaal | 
op de plaats van bestemmingzi jn aangekomen. 
We zouden zelfs kunnen spreken van een explo- i 
sieve kracht, ware het niet dat het proces zich I 
zo geruisloos voltrekt en daarnaast deze reuzen-
kracht zo ongeloofl i jk goed doseerbaar en dus be-
heersbaaris. 
Onze harsen expanderen tot circa 30X het oorspronke 

lijk gei'njecteerde volume en de opwaarts 
uitgeoefende druk kan oplopen tot waar-

den van ± 100 Bar! 
En toch vindt al dat 'geweld' in stilte 
plaats en wordt het proces dermate 
nauwkeurig onder controle gehouden, 

I dat we tot op de mm nauwkeurig kun-
F nen opereren. Het geheim is dat van 
een goede kok of andere vakman: de 

uiste dosering gecombineerd met een 
nauwkeurige t iming. 

Voorkomen beter 
dan genezen 
Vervolg van pag. 1 
Verzekeraars kijken in dergelijke gevallen 
met argusogen toe. 

Een medewerker/meedenker van Oranje-
woud komtde eertoe een even oorspron-
kelijke als achteraf logische oplossing te 
hebben bedacht: hij ontwikkelde het plan 
om URETEK in te schakelen. 
Mede op initiatief van de adviseur in kwes-
tie, de heer A. Habing, heeft daarom een 
team van URETEK in de eerste dagen van 
augustus als het ware een cordon van 
injectielansen langs de wanden en door 
de funderingen van de genoemde gebou-
wen aangebracht. In totaal is niet minder 
dan 60 strekkende meters behandeld. 
Daarnaast is een aantal trill ingverklikkers 
aangebracht. 
Toen op maandag 6 augustus de eerste 
delen van de damwand werden getrokken, 

Hierboven ziet u de damwand en rechts de aangebrachte injectielansen. 

zat een team van 8 injecteerders klaar om 
bij de minste of geringste beweging in de 
ondergrond of de gebouwen zelf, 'tegen-
gas' te geven door onze kunstharsen te 
injecteren. Geen loze maatregel, maar een 
die even broodnodig als effectief bleek. 
Het eerste pand zakte onverhoeds toch 
nog 3 mm, voordat de correctie de schade 
tot 1-2 mm kon beperken. 
De bestaande gebouwen hebben, zover 

we nu weten, geen 
andere dan enige cos
metische schade on-
dervonden. We heb
ben zettingen en alle 
gevolgen van dien, 
grotendeels weten te 
voorkomen. Alle partij-
en konden ti jdens het 
werk tevreden consta-
teren: 'het werkt'. Het 
bouwkundig evenwicht 
is al hersteld voordat 
het in ernstige proble-
men dreigde te komen. 
De methode blijkt niet 

De damwand wordt "getrokken" en URETEK injecteert. alleen in theorie, maar 

ook in de praktijk effectief. 
Tenminste: voorzoverwe ten t i jdevan het 
ter perse gaan van deze uitgave weten. 
De firma Coenradie-GTC zal de komende 
maanden in opdracht van de gemeente 
Waalwijk diverse zettingmetingen verrich-
ten. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkel ingen. 

Schade? 
Normaal gesproken wordt URETEK inge-
schakeld om schade te herstellen. Een 
vloer is verzakt, een fundatie verzwakt. Er 
moet worden gerepareerd. De schade is 
materieel en financieel een feit. 
In Waalwijk zijn we voor het eerst actief 
geweest in het voorkomen van bouwkun-
dige, materiele schade en we hebben 
zodoende de financiele gevolgen van de 
operatie voor de opdrachtgevers beperkt 
weten te houden. 
Mede dankzij een heldere ingeving van 
de Oranjewoud-adviseur die deed wat we 
natuurli jk zelf hadden moeten doen: even 
doordenken over onze mogeli jkheden. 
Maar ach, schoenmakers lopen ook op 
versleten zolen... 

Toen URETEK Nederland BV 
per 1 januari de injectie-ac-
tiviteiten van SVC BV over-
nam, leidde dat intern tot 
enige opschudding. Was 

SVC dat met de merknaam 
• M | Bacel aan de weg tim-

m ~ * " ^ rnerde, niet een regel-
VL 4 Wk. rechte concurrent? 

IjH In internationaal 
H URETEK-verband was 

inmiddels besloten voort-
aan de merknaam Bacel in te 

ruilen voor een nieuwe, Benefit. Maar 
onder welke naam ook: we haalden een 

9 maanden 
De overeenkomsten, de verschiUen 
concurrerende methode in huis. Een voor-
deliger methode bovendien. 
Achteraf blijkt eens temeer: de mens lijdt 
dikwijls het meest door het lijden dat hij 
vreest... * 
Want de beide methoden verschiUen hevig, 
in bijna alle opzichten. Ze vullen elkaareer-
der aan dan dat ze concurreren of elkaar 
verd ringen. 
De URETEK-methode is superieur op het 
gebied van opwaartse druk, precisie en 
snelheid. 
De Benefilmethode leent zich veel meer 
voor het opvullen van holtes, leidingen en 
lege ruimten, maar is door een veel lagere 
kostprijs van de grondstoffen, ook uiter-

mate geschikt om heel grote vloeropper-
vlakken te liften vooreen aanneemsom die 
voor URETEK volstrekt onhaalbaar is. 
Er zijn nog veel meer verschiUen, al zijn 
er ook wel degelijk overeenkomsten. Door 
onze uitgebreide ervaring met de URETEK-
praktijk en de nieuwe ervaring die we met 
Benefil hebben opgedaan, zijn we in tota-
liteit nog beter in staat om een nog grotere 
groep opdrachtgevers met een nog breder 
dienstenpakket behulpzaam te zijn. 
De afgelopen maanden waren de Benefil-
injecteerders actief van Amsterdam 
(Monument op de Dam) tot en met Zutphen 
(IJsselkade). Meerweten? 
Kijk op de website www.benefil.nl. 

* (Doch dat nooit op komt dagen, zo heeft hij meer te dragen, dan god te dragen geeft). 


