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Bedrijfsvloeren worden vaak zwaar 
belast. Door het intensieve gebruik 
kunnen daardoor na verloop van tijd 
de nodige vloerproblemen ontstaan. 

URETEK Nederland biedt bij vloerverzak-
kingen een uitstekende oplossing met 
haar FloorLift techniek. Wij hebben dit 
onlangs weer bewezen bij Transcargo 
te Roermond. 

Het expeditiekantoor Transcargo is al 
sinds 1989 actief in de logistieke sector 
en levert persoonlijk maatwerk bij logistieke 
processen zoals transport, expeditie en 
op- en overslag van goederen. De on-
ophoudelijke op- en overslagwerkzaam-
heden in de bedrijfshal van het expeditie
kantoor hebben er dan ook voor gezorgd 
dat de vloer de afgelopen jaren aan de 
nodige dynamische en statische belasting 
is onderworpen. 
Bij de dockshelters en in een doorgang 
begon de vloer vorig jaar dan ook wat pro-
blemen te geven. Door de zware belasting 
zijn de dilataties in de vloer op een gegeven 
moment doorgebroken. Dit is niet direct 

een probleem maar de conditie van de 
vloer verslechterde en de kans dat de 
vloer op andere plaatsen ging scheuren 
werd steeds groter. 

Eind vorig jaar was Transcargo dan ook 
genoodzaakt een oplossing te vinden 
voor het vloerprobleem. De expertise van 
bouwbedrijf Willems uitTegelen werd 
ingeschakeld en deze constateerde dat 
dit wel eens een geschikt project voor 
URETEK Nederland kon zijn. Onze tech-
nisch adviseur bevestigde na een bezoek 
zijn aanname en in decemberwerd de 
opdracht dan ook uitgevoerd. Met succes. 
De vloer werd ondervuld metonsexpan-
siehars waarna de vloerdelen weer op oor-
spronkelijke hoogte kwamen te liggen. 
Transcargo was er weer van verzekerd 
dat het interne verkeer ongehinderd 
voortgang kon vinden zonder de vloer 
verderte beschadigen. • 

Nieuw 
brengt weer 
iets nieuws 
Sinds december is het URETEK-team ver-
sterkt met een nieuwe collega. En natuur-
lijk wil hij zich graag even aan u voor-
stellen! Zijn naam? Sander Gorter. 
Leeftijd en achtergrond? 26 jaar oud, in 
2007 afgestudeerd aan de Noordelijke 
Hogeschool te Leeuwarden voor de oplei-
ding Communicatie en ruim 2,5 jaarwerk-
zaam geweestals marketing medewerker 
bij Volvo Construction Equipment impor-
teur Kuiken te Emmeloord. Onderhand 
heeft Sander al ruimschoots kennis kun
nen maken met de URETEK-organisatie en 
hij ziet het coordineren van de marketing 
voor URETEK als een leuke en vooral grote 
uitdaging. Bepakt met al enige ervaring 
vanuit de bouwbranche gaat Sander nu 
de uitdaging bij URETEK aan. En een 
nieuw persoon, ...ja, dat brengt nieuwe 
ideeen! Dit is dan ook een van de redenen 
dat de nieuwsbrief die voor u ligt er 
anders uitziet dan u wellicht gewend bent. 
Niet alleen qua vormgeving maar ook qua 
inhoud. De veranderingen komen overigens 

niet alleen door onze nieuwe collega 
maarzijn ookgedaan naar aanleiding 
van de lezersenquete die onlangs door 
URETEK Nederland gehouden is. Hieruit 
kwamen een aantal punten naarvoren 
en door middel van deze nieuwe opzet 
van de nieuwsbrief komen we onze lezers 
graag tegemoet. Wij hopen dan ook dat 
u deze nieuwsbrief weer met net zoveel 
plezierzult lezen zoals u dat in het 
verleden altijd deed. Reacties aangaande 
de nieuwsbrief, de verzending ervan of 
over andere marketing gerelateerde 
onderwerpen? Sander ontvangt ze 
graag op sander.gorter@uretek.nl • 

Cursus 
Funderings-
techniek 
De Stichting Post Academische 
Opleidingen van de TU in Delft 
organiseert op 14 en 15 mei a.s. een 
tweedaagse cursus 'Funderings-
problematiek bij houten paalfunde-
ringen en funderingen op staal'. 
De cursus is bedoeld voor wie door 
werk in aanraking komt met deze 
materie, maar kan ook worden 
gevolgd door gedupeerden. Cursus-
leiderszijn Prof. Ir. Frits vanTolvan 
de TU Delft en Ing. Ad van Wensen, 
voorzitter van o.a. Stichting Platform 
Fundering Nederland. In de cursus 
leren de deelnemers over de samen-
hang, hoe erger te voorkomen en 
daar waar het te laat is, hoe de 
fundering hersteld kan worden. 
Funderingsproblemen hebben grote 
gevolgen voor de eigenaren en de 
overheid krijgt een groot volkshuis-
vestelijk probleem omdat funderings
problemen nog niet goed genoeg 
aangepakt worden. Reden genoeg 
om deze cursus bij te wonen. 

Wilt u meer informatie over deze 
cursus of wilt u zich aan meld en? 
Kijk op www.pao-tudelft.nl • 

U R E T E K 
De URETEK-nieuwsbrief wordt halfjaarli jks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwste technologien en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. 
Wilt u reageren? Mail of schrijf aan de redactie op het adres aan de voorzijde. 
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Het voorkomen van 
bouwkundige 
verzakkingen 

Goede onderzoeks-
resultaten voor 
URETEK expansiehars 
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URETEK: innovatieve 
ontwikkelingen 
in 2009 
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iets nieuws 
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