
Historisch 
Alkmaar 
Sommigeprojectenzijnbijzonderomdat 
ze ons in technisch opzicht uitdagen 
het onderste uit de kan te halen. Andere 
werken zijn vanwege hun schaalgrootte 
interessant en soms is de locatie van 
belang. Dat was o.m. het geval in de 
historische kern van Utrecht, waar de 
locatie aan de Oudegracht niet per 
vrachtwagen bereikbaar was. 

In Alkmaar hadden we in juni ook 
een bi jzondere locat ie. In het histor i 
sche hart van de stad hebben we de 
fundering van een monument her-
steld. Het betrof 19 strekkende meters. 
Zoals wel vaker was het krap manoeu-
vreren: zo hebben we de luchtver ing 
van de vrachtwagen uit moeten scha-
kelen omdat we anders niet onder een 
gevelbord door konden r i jden, maar 
met veel passen en meten is het gelukt . 
Met de luchtver ing uitgeschakeld hiel-
den we 1 cm spel ing over en dat was 
genoeg. 

Opdrachtgever: Teerenstra Bouw BV uit 
Heiloo. 

URETEK als playmate...? 
'Bouwen Nu' is het vakblad voor bouw-
plaatspersoneel. Het is een serieus medi
um dat in weinig opzichten aan het roem-
ruchte Playboymagazine doet denken. 

Hoewel.... zoals Playboy vooral schijnt te 
worden gelezen vanwege de goede inter
views, zo wordt Bouwen Nu misschien 
wel vooral gelezen om de hartpagina's. 

Op die pagina'snamelijk wordt in een heldere en informatieve strip-
stijl een bepaalde werkmethode uitgelegd in woord en beeld. 
In de uitgave van juni was de URETEK Deep Injection Methode aan 
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 
voorgesteld. We waren zeer vereerd met de heldere teksten van 
samensteller Erik van den Brink van PRC en de illustraties van Dolf 
Stekhoven. Onze werkwijze wordt op een informatieve en inzichte-
lijke wijze uit de doeken gedaan en erwordt weinig aan de verbeel-
dingovergelaten. 

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

Er is een beperkt aantal overdrukken van het artikel gemaakt; voor 
geTnteresseerden ligt een exemplaar klaar. Mail uw naam en adres-
gegevens aan: info@uretek.nl met vermelding van Bouwen Nu en 
we sturen u de 'poster' van 40x30 cm per omgaande toe. 
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Informatief 
Corrigeren wat verzakt - versterken wat verzwakt 

Deep Injection techniekpreventief toegepast 
Waalwijk is een levendige stad van 30.000 inwoners. Midden in wat tegenwoordig het winkelcen-
trum/voetgangersgebied is, 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. 
De bodem onder de voormalige gasfabriek was vervuiid en aannemer BAM Milieu heeft van de 
Gemeente Waalwijk opdracht gekregen het terrein te saneren. Uiteraard zijn daarvoor de gebrui-
kelijke 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-
reinigde grand is op sommige punten tot ± 4.5 
meter diep afgegraven en vervangen door een 
nieuwgrondpakket. 
Het gesaneerde terrein, een L in omgekeerde 
vorm (poot naar links) wordt opnieuw ingericht 
als parkeerterrein, maar voordat hetzover komt, 
moet de damwand eerst worden getrokken. 

Schade voorkomen 
De bebouwingsdichtheid in binnenstedeli jke ge-
bieden is hoog, zo ook hier. Op twee meter af-
stand van de damwand staataan de ene kantvan 
het terrein een pand waarin o.m. de plaatselijke 
stadswachten zijn gehuisvest. Aan de andere 
kant is een cafetaria/automatiek nog dichter op 
de damwand gesitueerd. Gemeente, vertegen-
woordigd door directievoerder Jos van Westerloo, 
aannemer en raadgevend ingenieursbureau 
Oranjewoud voorzagen het probleem: de dam
wanden lostrillen zou onvermijdeli jk schade ver-
oorzaken aan de nabijgelegen bebouwing. Ook 
als de damwand koud (zonder trillen) zou wor
den getrokken, dan nog is zo'n project bepaald ri-
sicovol. De getrokken damwand laat als het ware 
een sleuf in de bodem achter, die vervolgens met 
grand zal worden opgevuld, waardoor zettingen 
in de nabije bebouwing kunnen ontstaan. 
Vervolg op pag. 3 

W E B S 
VERNI EUWD 

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. 

TANK & GO! 
In opdrachtvan Q8 (Kuwait Petroleum) 
hebben we in Culemborg de techni-
sche ruimte van een onbemand ben-
zinestation van Tango onderhanden 
genomen. 
Het gebouwtje, ± 12 m 2 groot, was tot 
7 cm verzakt. Onbemand maar niet 
onbemind: het bleek een druk benzi-
nestation 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. 

EXPANDING WORLDWIDE 
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I S l i i r i T i 

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). 


