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Saiierinii In Utreoht 
De populaire Utrechtse wijk Oog en Al onder-

gaat een grootscheepse renovatie, waarbij 

ook grote delen van de bodem moeten wor-

den gesaneerd wegens daarin voorkomende 

verontreiniging. Er vindt op grote schaal 

nieuwbouw plaats, maar er worden ook 

panden gerenoveerd. Andere blijven staan, 

zoals de kapitale woning aan de Everard 

Meijsterlaan, die een monumentale 

status heeft. De grond om de villa heen wordt 

gesaneerd en afgegraven. De machinist van 

de saneerder graaft de grond af tot de later 

gerealiseerde keukenaanbouw van de villa. 

Als gevolg daarvan sluiten de deuren in de 

woning steeds slechter en de gevel begint 

scheuren te vertonen. Verdere schade is 

bepaald niet uit te sluiten. Uitvoerder Hans 

Crooymans van Hei jmans Util i teitsbouw 

schakelt direct een van onze technisch 

adviseurs in. Die constateert dat stabil isatie 

en misschien zelfs enig herstel (liften) moge-

lijk is. De gemetselde fundering wordt over 

een lengte van 8 meter door URETEK gesta-

biliseerd met behulp van de Deeplnject ion® 

methode. Het werk is in een enkele dag 

geklaard. De bodemsanering kan daarna 

weer worden voortgezet. Het ri jksmonument 

heeft geen verdere schade opgelopen dankzij 

een uitvoerder van Heijmans die tijdig ingreep 

met de diepte-injecties 

van URETEK. • 

Terugblik/nazorg DUURZAAMHEID 

Nazorg is de bouw van nature een beetje vreemd. Nadat het project is afgerond en er door opdrachtgever en uitvoerder tevreden op 

wordt teruggekeken, richt de blik zich al weer op het volgende project. 

Klantgericht 
Voor URETEK ligt dat toch iets genuanceerder 

omdat we correctieve werkzaamheden 

uitvoeren en verzakkingen herstellen. We 

corrigeren constructies die in gebruik zijn. Die 

meestal tijdens onze werkzaamheden ook in 

gebruik blijven. Ontruimen is vaak niet nodig of 

slechts gedeeltelijk of tijdelijk. Dat is a-typisch 

in de bouwbedrijfstak, maar het past naadloos 

in ons streven naar optimale klantgerichtheid. 

We streven naar zoveel mogelijk effect, zo laag 

mogelijke kosten en nog minder overlast. 

En duurzaamheid natuurlijk. Ook dat. 

Natuurlijk willen we graag dat ons vertrouwen 

in de eigen techniek bevestigd wordt. Daarom 

nemen we, steekproefsgewijs, contact op 

met opdrachtgevers waar we in het verleden 

voor hebben gewerkt. 

Woningstichting Den Helder 
In Den Helder bijvoorbeeld hebben we voor 

de Woningstichting Den Helder de vloer van 

een woning (Cronjestraat) gelift. 

Dat was in 2007 en in datzelfde jaar hebben 

we ook de vloeren van een 6-tal verzakte 

bergingen onderhanden genomen met onze 

FloorLift® methode. Maar het gaat nog 

verder terug. In 2002 hebben wij al een 

uitbouw gelift voor de woningstichting aan 

de Zeeloodsenlaan in Den Helder. De 

woning (bj. 1969) is gefundeerd op palen 

maar de later aangebouwde uitbouw (1978) 

is gefundeerd op een funderingsplaat met 

vorstrand. Deze is na verloop van tijd gaan 

verzakken. Het was een behoorli jke klus, 

met name vanwege de slechte grondslag 

onder de uitbouw. Uiteraard wisten wij de 

aanbouw netjes terug te brengen naar 

het oude niveau. 

We nemen contact op met de 

woningst icht ing en vragen naar de 

bevindingen. Onze vraag wordt beantwoord 

door Andres van Grondel le die meedeel t 

dat er, nu 5 jaar later, geen problemen zi jn. 

Ook de in 2002 herstelde ui tbouw staat nog 

steeds op niveau. Posit ieve bevindingen 

die onze duurzaamheid wederom 

bevest igen. • 

De URETEK-n ieuwsbr ie f wordt halfjaarlijks verspreid onder onze relaties. 
Nieuwste technologieen en ontwikkelingen op ons vakgebied worden belicht. 
Wilt u reageren? Mail of schri j f aan de redactie op het adres aan de voorzijde. 
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GEOPOLYMERIC INNOVATIOI 

Een centimeter verzakking per jaar, gelift in 1 dag. BERGINGEN 

Hoewel URETEK een ervaring heeft van meer dan 20 jaar, komt het toch geregeld voor dat we 'examen' moeten doen. De kwestie is deze: 

toepassing van onze injectiemethoden kan vrijwel in alle grondsoorten. Echter het is niet standaard zo dat elke grondsoort zich leent voor onze 

injectietechnieken. Soms is vooraf duidelijk dat onze injectiemethoden geen soelaas kunnen bieden. Andere keren is er twijfel: zou het toch kunnen? 

Verzakte bergingen 
In Mijdrecht heeft de woningcooperatie 

Westhoek Wonen een probleem met 38 

vrijstaande bergingen van enkele en dubbele 

afmetingen. In de loop van ongeveer 25 jaar 

zijn sommige bergingen tot wel 30 cm gezakt. 

Oorzaak is waarschijnlijk een fluctuerende 

grondwaterspiegel, al dan niet gecombineerd 

met onvoldoende draagkrachtige bodemlagen. 

De opbouw van de bergingen is na 25 jaar aan 

vervanging toe en de woningbouwvereniging 

besluit daartoe. De vraag is: kunnen ook de 

verzakte funderingen van deze bergingen 

met behulp van de FloorLif t® methode 

worden gecorr igeerd en dus gered? 

Examen 
We doen een eerste proef, ons 'examen'. 

De opbouw van de bergingen waren toen nog 

niet verwijderd. Di tzou naderhand gedaan 

worden. Maar tijdens de eerste proef blijkt al 

gauw dat de uitvoering vlotter verloopt als de 

opbouwen toch vooraf worden verwijderd. 

De opbouwen werden daarom eerst gesloopt 

zodat URETEK de funderingen probleemloos 

kon gaan herstellen. We zetten de funderingen, 

10 cm dikke betonvloeren en voorzien van 

vorstrand, recht en brengen ze weer op hoogte. 

De ernstigste verzakking bedroeg 30 cm. 

Ons proefwerk had een oppervlakte van 14 m 2 , 

dat was een dubbele berging. Als vervolg 

op het 'proefwerk' zijn in totaal 38 enkele en 

dubbele bergingen omhoog gebracht. Het werk 

is in vier fasen uitgevoerd, verspreid over een 

tijdsbestek van twee maanden. • 
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