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genomen!' De heer De Vries valt haar bij: 

'Een snellere manier om de vloer te herstellen 

konden wij niet bedenken. De boerderij kon 

al die tijd gewoon in gebruik blijven en onze 

werkzaamheden werden in geen enkel opzicht 

verstoord.' 

Sommige mensen houden van rust, 

andere zoeken liever een uitdaging. 

De heer De Vries en mevrouw Van der 

Spank kochten in 1982 een oude boerderij 

in het Noord-Hollandse Westbeemster. 

Het gebouw dateert uit 1878 en was 

er siecht aan toe. 

'Veel allure had het gebouw niet toen we 

het kochten, maar we wisten dat we er met 

de nodige inzet iets heel moois van konden 

maken', zegt de eigenaresse nu. 'We hebben 

eerst de buitenkant zoveel mogelijk in de 

originele staat teruggebracht, zodat de 

charme van het gebouw behouden bleef. Ook 

binnen werd de boerderij helemaal aangepakt. 

De originele vloer was totaal verrot en deze 

is in zijn geheel verwijderd en vervangen voor 

een nieuwe betonvloer. De nieuwe betonvloer 

was echter niet voorzien van heipalen. Door de 

slechte grondslag in de omgeving is de vloer 

toen scheef weggezakt en zijn er scheuren 

ontstaan in de binnenmuren en het houtwerk. 

ldag 
'Via, via hoorden we van het bestaan van de 

URETEK Floorlift®methode' vertelt ze. 'Het 

leek ons een ideale manier om de verzakking 

aan de vloer te verhelpen. In maart 2006 

is het werk begonnen en dezelfde dag nog 

is het afgerond, de herstelwerkzaamheden 

hebben niet meer dan 1 dag in beslag 

2010 
Anno 2010 is de vloer niet helemaal op 

het oude peil gebleven. De op de vloer 

rustende tussenwanden zijn in de tussentijd 

gerepareerd. Nieuwe scheurvorming is echter 

niet opgetreden. De nazakking is minimaal 

gebleven en bleef binnen de marges van 

de natuurwetten. Inmiddels is de complete 

renovatie afgerond en de bewoners zijn 

gelukkig en vooral trots: 'We hebben sinds 

de renovatie is afgerond geen moment meer 

gedacht aan een andere woonplek. Met trots 

kunnen we nu vertellen dat de boerderij een 

erkend rijksmonument is geworden.' Wie met 

zoveel ziel en zaligheid bouwt aan iets moois, 

verdient de beste en de meest betaalbare 

oplossingen. URETEK heeft er graag aan 

bijgedragen. i D U U R Z A A M ? Y A . 
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Elke URETEK-methode is een duurzame 

investering in financieel opzicht en ook 

een prima investering in duurzaamheid. 
De terugblikken in deze nieuwsbrief 
bevestigen dat. De URETEK-methoden 
worden al tientallen jaren dagelijks 

in de praktijk toegepast. Dit maakt 
het mogelijk om op representatieve 

wijze terug te kijken in hoeverre de 
ingrepen stand hebben gehouden na het 

verstrijken van jaren. 
Ons uitgangspunt is dat ons werk 
minimaal 10 jaar mee moet kunnen gaan, 

maar in werkelijkheid rekenen we op een 
periode van tientallen jaren. Onze methode 

is uitermate duurzaam, maar dat wil niet 
zeggen dat nazakkingen van vloeren of 
funderingen helemaal zijn uitgesloten. 

Veranderingen in de ondergrond 
kunnen altijd gevolgen hebben voor de 

constructie die erop rust. Echter, blijft 
de inzet van de URETEK-methoden, ook 

met dit feit in ons achterhoofd houdend, 
in veel gevallen toch interessant om 
toe te passen. In bepaalde situaties is 

het een uiterst geschikte, duurzame en 

niet te vergeten kostenbesparende 

hersteloptie. Dat besef begint bij 

steeds meer aannemers, ingenieus, 
gebruikers van bedrijfsonroerend goed, 
woningbouwverenigingen en ook bij 
particulieren door te dringen. 
We zijn ze allemaal graag van dienst. Met 

duurzame technieken die de levensduur 
van gebouwde objecten ingrijpend kan 

verlengen, maar die daarbij geen belasting 

opleveren voor de gebouwen zelf en 
evenmin voor omgeving en/of gebruikers. 

Dat is een uniek URETEK-voordeel. • 

De URETEK-nieuwsbr ief wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwste technologien en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht 
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