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Duurzame investering? 
of investering in 
duurzaamheid? 

De vraag is misschien een beetje theore^ 

tisch: doet wie URETEK inschakelt een 

duurzame investering of is de inzet van 

de URETEK-methoden een investering 

in duurzaamheid? 

Het antwoord is twee keer ja. De investering 

in de URETEK-methoden levert in eerste 

instantie een mooi financieel rendement 

op. Daar is bijvoorbeeld sprake van als 

URETEK een ongelijke bedrijfsvloer weet 

te repareren i.p.v. die te vervangen, terwijl 

de vloer praktisch de gehele tijd gewoon 

dienst kan blijven doen. 

Er is ook sprake van financieel rendement 

als de URETEK-methoden andere, veel 

duurdere reparaties overbodig maakt. 

Of als ons werk het aanzicht - en daarmee 

ook de waarde van - onroerend goed 

verbetert. 

Er is nog een ander aspect van duurzaam

heid. URETEK verlengt de levensduur van 

(onderdelen) van gebouwde constructies. 

Onze injecties voorkomen dat gevels, 

vloeren of funderingen moeten worden 

gesloopt en afgevoerd. Dat aspect van ons 

werk is in het kader van duurzaamheid een 

grote immateriele (milieu)winst. Daarbij 

niet te vergeten de milieu neutraalheid van 

ons gebruikte hars. 

Echter; dit alles is slechts schone theorie. 

Als de URETEK-oplossingen in de praktijk 

niet lang stand houden, kan er niet gesproken 

worden van een duurzame investering of 

een investering in duurzaamheid. De vraag 

in hoeverre onze methoden duurzaam zijn 

krijgen wij regelmatig van onze klanten en 

opdrachtgevers. 

Een goede reden dus voor een terugblik: 

hoe duurzaam zijn de URETEK-methoden 

en is de investering in onze technieken een 

duurzame? 

Deze keer daarom geen recent uitgevoerde 

projecten maar een paar voorbeelden van 

toen: Waarom URETEK werd ingeschakeld 

en door wie? Gekoppeld aan de stand van 

zaken nu: Hoe staan de met URETEK 

behandelde objecten er vandaag de dag 

bij? Omdat deze vragen veel van onze 

klanten en opdrachtgevers interesseert, zal 

dit item als vast item in onze nieuwsbrief 

worden opgenomen. Ook in de volgende 

nieuwsbrieven dus meer over de duur

zaamheid van de URETEK-methoden. • 

5 5 S 

2006 

Monumentaie 
begraafplaats 
In n ieuwsbr ie f nr. 26 (2006) kwam di t 

"de l i ca te " werk al u i tgebreid aan b o d : 

De arcade van de monumenta ie doden -

akker St. Petrus Banden in Den Haag. 

De 100 meter lange muur van deze 

pracht ige arcade was over een afs tand 

van ± 70 meter verzakt . Technisch 

adv iseur Klaas van der Brug en d i recteur 

van de RK St ich t ing Begraafp laatsen, 

de heer R.J.M. van der Vl is , ver te l len: 

Van der Brug: 'Doordat de begraafplaats 

in 1830 in de duinen is aangelegd, is de 

fundering van de arcade op staal gebouwd. 

Toevallig bevindt zich onder het linker gedeelte 

van het gebouw een kleine veenlaag, op 

ongeveer 70 cm onder de fundering. Door 

het uitdrogen en inklinken van het veen zijn 

zettingscheuren ontstaan in het linkerdeel van 

de arcade.' 

URETEK wordt eind 2006 ingeschakeld voor 

het herstel van de ondergrond. 

Van der Vlis: 'Er is gekozen voor de URETEK 

DeeplnjectionOmethode, omdat hiermee de 

uitgedroogde veenlaag stabiel te maken was en 

het verder verzakken van de arcade kon worden 

voorkomen. Doordat in de arcade zespersoons 

diepe keldergraven zijn gebouwd ligt de fundering 

erg diep. Bovendien liggen er zandgraven voor de 

arcade. Hierdoor was het erg ingewikkeld om de 

uitgedroogde veenlaag te bereiken. 

De uitvoering 
De stabilisatie van de arcade is zonder enige 

problemen verlopen, al was het weer tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden wel erg 

slecht. Dit was eigenlijk de enige complicatie 

tijdens de uitvoering.' 

In totaal is 80 strekkende meter fundering 

behandeld. De injecties zijn aan de voorzijde 

van het gebouw uitgevoerd op een diepte 

van circa 3,50 meter onder maaiveld. Aan de 

achterzijde van het gebouw bedroeg de 

injectiediepte circa 1,50 meter. 

2010 
Nadat de ondergrond onder de arcade was 

hersteld, konden de andere restauratie-

werkzaamheden van het monumentaie pand 

ter hand worden genomen. De historische 

arcade is nu geheel in oude stijl gerenoveerd. 

'Er is in de jaren na de injectiewerkzaamheden 

geen verdere verzakkingen meer geconstateerd. 

De injecties hebben zeer goed standgehouden 

en de arcade staat er vandaag de dag nog 

steeds fantastisch bij. Wij vertrouwen erop 

dat door de toegepaste methode verdere 

verzakkingen in de toekomst zullen uitblijven', 

aldus een tevreden de heer Van der Vlis, ruim 

vier jaar later. • DUURZAAM? TM. 


