
SPOOR 

Spoorboekje 
Neder landers verwach ten van de 

spoo rwegen dat de t re inen op tijd r i jden. 

St ip theid is geen verd ienste, het is een eis. 

ProRai l en NS doen er al les aan daaraan 

tegemoet te komen, maar tussen d room 

en daad , de gebruikel i jke bezwaren . 

De prakt i jk werk t niet alt i jd mee aan het 

spoo rboek je . U R E T E K wel . 

U R E T E K heeft een ru ime ervar ing in het, 

voora l in de nachtel i jke uren, herste l len 

van verzak te harmelenp la ten. Daarmee 

word t de oorzaak van menige ver t rag ing 

w e g g e n o m e n . 

Verzakte harmelen betonplaten 
De meeste gel i jkvloerse kruisingen van 

wegen en spoor zijn met massieve harmelen 

betonplaten geconstrueerd en dat is ook 

het geval in Sneek, waar de overgang van 

de Goeman Borgesiuslaan enigszins 

was verzakt . Oorzaak: vermoedel i jk 

een combinat ie van zware dynamische 

belast ingen (treinstellen) en een 

zet t inggevoel ige ondergrond. Gevolg: als het 

verergert moeten treinen vaart minderen. 

Voor het wegverkeer zijn de gevolgen wat 

minder drast isch, maar een verzakking van 

enkele cent imeters is toch goed merkbaar. 

De spoorwegovergang in Sneek is 21 meter 

lang. De verzakking betreft drie platen, 2 van 

elk 6 meter lengte en 1 van 9 meter. 

De verzakking bedraagt tot 35 mm. 

Ons team heeft voor het boren, ondervul len 

en liften van de drie verzakte harmelenplaten 

niet meer dan 1 dag (eigenlijk: nacht) nodig. 

Het injecteren van het krachtig expanderende 

twee componentenhars van URETEK is 

ruim voldoende om een harmelenplaat van 

ongeveer 25 ton te liften. De korte reactietijd 

van het expansiehars en de beheersbaarheid 

ervan zorgen dat wij zeer nauwkeurig kunnen 

werken. Toleranties van 2 tot 3 mm zijn zonder 

problemen haalbaar. We hebben in de loop 

van de jaren tientallen spoorwegovergangen 

gerepareerd en zijn altijd binnen de krappe 

ti jdslimieten gebleven die ons gegeven zi jn. 

Na onze korte inzet kunnen de treinen zonder 

vertraging doorr i jden, weer geheel volgens 

het spoorboekje. • 
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URETEK techniek herstelt school, 
in Drachten. 

VLOER 

In Drachten (FR) zijn de vloeren van 
enkele lokalen van de OSB Sjalomschool 
verzakt. De verzakkingen zijn aanzienlijk, 
tot 60 mm. De oorzaak ligt waarschijn-
lijk in het inklinken van het zandpakket 
onder de vloer. Het vermoeden is dat er 
tijdens de bouw onvoldoende aandacht is 
besteed aan de verdichting daarvan. 
De toen aangebrachte plinten zijn de 
stille getuigen van de verzakking in de 
lokalen met prachtige namen als De Boe-
kenwurm, Vissenkom en Leeuwenrots. 
In overleg met coordinator Gebouwen 
van de Gemeente Smaliingerland wordt 
besloten de enkelvoudig gewapende 
betonvloeren met behulp van de 
FloorLift® methode terug te brengen naar 

hun oude niveau. Het totaal te behan-
delen oppervlak is 120 m 2, gelijkelijk 
verdeeld over de drie lokalen. 
Tijdens een schoolvakantie kost het 

onze ervaren medewerkers precies een 

enkele dag om het probleem de wereld 

uit te helpen. Opdrachtgever Gemeente 
Smaliingerland was erg tevreden. Met 
name over de snelle en schone oplossing 
die URETEK biedt. Hoe noem je dat? 
Geschoold vakmanschap? voor de 
scholieren is het natuurlijk jammer d 
we zo weinig tijd nodig hebben. Een 
extra dag vnj zat er voor hen met in. 

WONING 

Limburgse klei 
In het noorden van Limburg ligt Ottersum, waar aan de Biezendijk een fraaie boerderij 

is gebouwd (bj. 1950). De agrarische functie is komen te vervallen en het complex 

(daar kunnen we wel van spreken) is veranderd in een woonboerderij die door 

bouw- en aannemingsbedrijf Frank Wijers uit Heyen wordt gerenoveerd. 

Onze methoden 
URETEK FloorLift 8 methode 
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Scheuren 
De woning is deels onderkelderd en dat is precies het probleem. De kelder is op de 

vaste bodemlaag gefundeerd, de rest van de constructie verzakt omdat de fundering 

daarvan op een slecht draagkrachtige bodemlaag is gestort. Gevolg: scheuren. Met name 

de scheuren in het voorhuis springen in het oog. De nieuwe eigenaar, die het pand wil 

verhuren, moet een oplossing kiezen. In overleg met aannemer Wijers wordt besloten dat 

vervangen van o.a. de klei door (het plaatsen van) betonpoeren geen optie is. Te riskant. 

Andere middelen: te duur. De optie om het grondpakket te verbeteren met behulp van 

de injectiemethode van URETEK was wel een haalbare herstelmethode. Reden dus om 

URETEK in te schakelen. 

Hersteld 
Aannemer Wijers doet een beroep op een van onze technisch adviseurs voor een 

expertise van de verzakking die behalve het voorhuis in feite het complete pand betreft 

en dat zijn niet geringe afmetingen. Alleen al voor het woonhuis, komt een totale lengte 

van 21,50 strekkende meter voor behandeling in aanmerking. De woning wordt behandeld 

in een tijdsbestek van twee dagen. Belangrijk was dat het woonhuis weer constructief 

stabiel is. En strak natuurlijk, het oog wil ook wat. Aan die voorwaarden wordt ruimschoots 

voldaan en aannemer Wijers kan de renovatie van dit in een schitterende omgeving 

gelegen pand voort gaan zetten. • 
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Verzakking van een betonvloer of funderings-

plaat? Bewegende vloerdelen of dilataties? 

URETEK Deeplnjection* methode 

Boren Injecteren Expanderen 

_.aSi 

f 

Verzakking van een op staal gefundeerde 

woning of aanbouw? Scheurvorming in muren? 

URETEK PowerPile® methode 

Expanderen 

Stabilisatie van verzakte funderingen in 

klei- of veengebieden? 

Aannemingsbedrijf Wijers - Heyen (Lb) 
Frank Wijers is een aannemer van de oude stempel: degelijkheid voor alles. Maar hij is niet blind 
voor het toepassen van nieuwe technieken. Samen met zijn opdrachtgevers zoekt hij steeds 
naar de beste oplossing binnen de financiele haalbaarheid. Het bedrijf is gevestigd in Heyen 
en werkzaamheden in vooral de regio Gennep en omstreken. Het aannemersbedrijf is allround, 
vervangt even gemakkelijk raamkozijnen door nieuwe, renoveert of restaureert een woning, 
maar nieuwbouw wordt ook niet uit de weg gegaan. Ambachteiijk, maar wel met de technieken 
van nu. • 

Aannemingsbedrijf Wijers 
De Groote Heeze 25 
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