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Informatief

Sommigeprojectenzijnbijzonderomdat
ze ons in technisch opzicht uitdagen
het onderste uit de kan te halen. Andere

Corrigeren wat verzakt - versterken wat verzwakt

werken zijn vanwege hun schaalgrootte
interessant en s o m s is de locatie van
belang. Dat was o.m. het geval in de
historische kern van Utrecht, waar de
locatie aan de Oudegracht niet

WEBS
VERNI EUWD

per

vrachtwagen bereikbaar w a s .
In Alkmaar

hadden

we

in juni

ook

een bijzondere locatie. In het historische hart van de stad hebben we de
fundering van een m o n u m e n t hersteld. Het betrof 19 strekkende meters.
Zoals w e l vaker was het krap m a n o e u vreren: zo hebben we de luchtvering
van de vrachtwagen uit moeten schakelen o m d a t we anders niet onder een
gevelbord door konden r i j d e n , maar
met veel passen en meten is het g e l u k t .
Met de luchtvering uitgeschakeld hielden we 1 cm s p e l i n g over en dat was
genoeg.
Opdrachtgever: Teerenstra Bouw BV uit
Heiloo.

Deep Injection techniekpreventief toegepast
Waalwijk is een levendige stad van 30.000 inwoners. Midden in wat tegenwoordig het winkelcen-

URETEK als playmate...?
'Bouwen Nu' is het vakblad voor bouwplaatspersoneel. Het is een serieus medium dat in weinig opzichten aan het roemruchte Playboymagazine doet denken.

trum/voetgangersgebied i s , stond vroeger de plaatselijke gasfabriek. Die is al enige tijd geleden
gesloopt, al zijn er nog ondergrondse funderingsrestanten aanwezig onder de huidige bebouwing.
De fabriek heeft plaats gemaakt voor een plein, met parkeergelegenheid: het Unnaplein.

Er is een beperkt aantal overdrukken van het artikel gemaakt; voor

De bodem onder de voormalige gasfabriek was vervuiid en aannemer BAM Milieu heeft van de

geTnteresseerden ligt een exemplaar klaar. Mail uw naam en adresgegevens aan: info@uretek.nl met vermelding van Bouwen Nu en
we sturen u de 'poster' van 40x30 cm per omgaande toe.

Gemeente Waalwijk opdracht gekregen het terrein te saneren. Uiteraard zijn daarvoor de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Zoals: een deel van het terrein voorzien van 9 m lange
damwanden, voordat met de afgraving werd begonnen.
Inmiddels is het meeste werk gedaan, de veront-

Hoewel.... zoals Playboy vooral schijnt te
worden gelezen vanwege de goede inter-

Schade voorkomen
De bebouwingsdichtheid in binnenstedelijke ge-

views, zo wordt Bouwen Nu misschien

reinigde grand is op sommige punten tot ± 4.5
meter diep afgegraven en vervangen door een

wel vooral gelezen om de hartpagina's.
Op die pagina'snamelijk wordt in een heldere en informatieve strip-

nieuwgrondpakket.
Het gesaneerde terrein, een L in omgekeerde

stijl een bepaalde werkmethode uitgelegd in woord en beeld.
In de uitgave van juni was de URETEK Deep Injection Methode aan

vorm (poot naar links) wordt opnieuw ingericht
als parkeerterrein, maar voordat hetzover komt,

stadswachten zijn gehuisvest. Aan de andere
kant is een cafetaria/automatiek nog dichter op

de beurt om aan een breed publiek (de oplage is met 150.000 meer
dan 2 x zo hoog als die van dat andere mannenblad) te worden

moet de damwand eerst worden getrokken.

de damwand gesitueerd. Gemeente, vertegenwoordigd door directievoerder Jos van Westerloo,

bieden is hoog, zo ook hier. Op twee meter afstand van de damwand staataan de ene kantvan
het terrein een pand waarin o.m. de plaatselijke

aannemer

voorgesteld. We waren zeer vereerd met de heldere teksten van
samensteller Erik van den Brink van PRC en de illustraties van Dolf

en

raadgevend

ingenieursbureau

Oranjewoud voorzagen het probleem: de damwanden lostrillen zou onvermijdelijk schade ver-

Stekhoven. Onze werkwijze wordt op een informatieve en inzichtelijke wijze uit de doeken gedaan en erwordt weinig aan de verbeel-

oorzaken aan de nabijgelegen bebouwing. Ook

dingovergelaten.

als de damwand koud (zonder trillen) zou worden getrokken, dan nog is zo'n project bepaald ri-

• Betondagen
Dochteronderneming Benefit neemt als
exposant deel aan de Betondagen manifestatie in Gorinchem.
Welkom in de Brabanthallen, 11,12 en 13
decemberaanstaande.

URETEK Nederland BV
Zuiveringweg 93
8243 PE Lelystad
Nederland

Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

sicovol. De getrokken damwand laat als het ware
een sleuf in de bodem achter, die vervolgens met

0031 (0)320-256218
0031 (0)320-252665
info@uretek.nl
www.uretek.n

De 'URETEK Injectie' is een onregelmatig
verschijnende
nieuwsbriefvan
Overname van artikelen is toegestaan mits met
bronvermelding.

URETEK® Nederland

Zowel de Duitse als de Nederlandse
URETEK-websites zijn onderhanden
genomen door art-director Frank de
Wit en internetbedrijf DM Media.
Datallesmetde bedoeling: nog meer
gebruiksgemak, betere toegang tot
de informatie, meer aandacht dan
ooit vooractuele berichtgeving.
Of het allemaal is gelukt? Dat kunt u
beterbeoordelen....
www.uretek.nl en www.uretek.de.

grand zal worden opgevuld, waardoor zettingen
in de nabije bebouwing kunnen ontstaan.

TANK & G O !
In opdrachtvan Q8 (Kuwait Petroleum)
hebben we in Culemborg de technische ruimte van een onbemand benzinestation van Tango onderhanden
genomen.
Het gebouwtje, ± 12 m groot, was tot
7 cm verzakt. Onbemand maar niet
onbemind: het bleek een druk benzinestation dat uiteraard tijdens onze
werkzaamheden gewoon door bleef
functioneren.
Tank& Go is daar het motto. Het onze:
injecteer en ga.
De duurvan deze kleine servicebeurf?
Een halve dag.
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