
Bouwen in 
de bedding,.. 
Deeplnjection®-methode 
brengt uitkomst 

Specialisten noemen het wel 'geroerde grond', dat wi l 
zeggen dat de oorspronkelijke grondsamenstell ing van 
een terrein is veranderd, bijvoorbeeld doorzandsup-
pletie. Op zichzelf is het aanbrengen van een extra laag 
zand geen probleem, maar in de wegenbouw laten ze 
het grondlichaam van een nieuwe verhoogd liggende 
weg altijd een hele ti jd sti l liggen om de grond in te 
laten klinken en dat gebruik is niet voor niets. 

Bouwen in een voormalige bedding, dat vraagt om een goede voor-
bereiding. In Santpoort kunnen ze erover meepraten. Daar staan 
drie woningen uit 1955 die in 1965 zijn uitgebreid met een uit-
bouw van twee verdiepingen. En daarmee begonnen de problemen. 
De eerste scheuren verschenen al spoedig en reparatie leidde tot 
nieuwe scheuren. 
Voor bewoner Klaas van Dijk en zijn buren was in 2014 de maat 
vol. Ze schakelden een aannemer in die verwees naar URETEK. 
De specialisten van URETEK plozen de zaak grondig uit, letterlijk. 

Met minimale overlast de 
I verzakkingen definitief stoppen 

Wat blijkt: de aanbouwen zijn waarschijnlijk gesitueerd op de plek 
waarvroeger een sloot liep. Die isgedempt met zand. Datdeelvan 
de kavel is minder draagkrachtig dan het deel waarop het hoofd-
gebouw staat en dat levert de problemen op die misschien mede 
worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een dunne veen-

laag (60 cm) op 5 m. diepte. 
Onze technici hebben de 80 cm brede betonnen strokenfundering 
van de aanbouwen gemjecteerd met de bekende twee componen-
tenkunsthars van URETEK. De verzakking van de aanbouwen is 
grotendeels opgeheven. Niet helemaal omdat het materiaal waar-
mee de scheuren eerder zijn gerepareerd, in de weg zat. 
Het complete Deeplnjectionproject was in drie dagen afgerond. 
Geen overlast, constateert Klaas van Dijk tevreden. Inmiddels 
plannen hij en zijn buren het herstel van de muren en wanden 
in de verwachting dat die reparatie deze keer wel definitief zal 
zijn.'Inmiddels zijn we een half jaar verder en alles lijkt stabiel' 
constateert hij tevreden. 
We hadden niet anders verwacht. 

En verder... 
URETEK Nederland voert jaarlijks honderden werken uit. 
De meeste vergen niet meer tijd dan 1 tot 3 dagen. 
Een kleine greep uit recent opgeleverde werken (We spreken 
niet van even zovele successen, hoewel... waarom niet? We 
laten altijd een tevreden opdrachtgeverachter). 
Dit was ons takenpakket in januari 2015: 

• Liften verzakte entree overkapping, Deventer 
• Liften verzakte betonplaat met vorstrand van aanbouw, 

Burgh-Haamstede 
• Ondervullen van dilatatienaden van bedrijfsvloer, 

Velsen-Noord 

Liften verzakte aanbouw, Doesburg 
Liften verzakte achtergevel van woonhuis, Westerbeek 
Ondervullen dilatatienaden bedrijfsvloer, Eindhoven 
(vervolgopdracht) 
Liften verzakte bedrijfsvloer van het oudste commerciele 
bedrijf van Lelystad 
Liften verzakte vloer van verfwinkel, Drachten 
Liften verzakte vloerdelen in bedrijfspand, Tilburg 
Opvullen holle ruimtes onder een kasvloer, Lepelstraat 
Liften van 3 verzakte bergingen, Oudheusden 
Liften verzakte showroomvloer, Rotterdam 
Liften verzakte zijgevel van seniorenwoning, Apeldoom 
Liften verzakte voor- en zijgevel van woonboerderij, 
Haulerwijk 
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ische precisie 
bouwkundige verzakki 111 

De URETEK-methode: uniek, nauwkeurig en duurzaam.. 
Met injecties van expansieve kunstharsen heft URETEK vloer- en andere 
bouwkundige verzakkingen op met een minimum aan overlast en t i jd . 
Jaarlijks profiteren honderden opdrachtgevers van onze specialistische ken-
nis en kunde. In onze nieuwsbrieven zetten we een paar van de opgeleverde 
projecten in het spotl ight. Deze keer... 

Bedrijfsvloer uit het lood 
In 1 dag 100 m2 bedrijfsvloer gelift 

^ Bedrijfsvloer uit het lood 
^ Vrije busbaan hersteld 
^ Met het oog op duurzaamheid 
• Bouwen in de bedding 

Bij Twin Filter in Zaandam staan 6 meter 
hoge magazijnstellingen op de bedrijfs
vloer. Die kunnen alleen veilig in gebruik 
blijven als ze op een vlakke ondergrond 
staan. Als de bedrijfsvloer waarop ze staan 
verzakt, dan staan de stellingen uit het 
lood en kunnen ze niet langer in functie 
blijven. 
In totaal kon het bedrijf eind 2014 geen 
gebruik meer maken van ongeveer 400 m2 
magazijnruimte en dat is een schadepost 
van belang. Bijkomend (vertrouwd) pro
bleem: de 15 cm dikke betonvloer is onge-
lijkmatig verzakt, plaatselijk tot wel 5 cm. 
De vloer is gelegen op een zandbed en de 
bodem van Zaandam en omgeving is niet 
stabiel. 
Met de instabiliteit van de bodem hebben 
ze bij deze ontwikkelaar en fabrikant van 
filtersystemen voor de gas- en vloeistof-

fenindustrie al eens eerder te maken ge-
had. Tien jaar geleden was er 00k een deel 
van de bedrijfsvloer verzakt en de opdracht 
tot herstel ging indertijd naar URETEK. 
FacilitymanagerTon Verwer van Twin Filter: 
'Vorige keer heeft het bedrijf onze proble
men snel en tegen relatief lage kosten we-
ten te verhelpen. Reden om nu ookweer bij 
URETEK aan te kloppen.' 
Onze FloorLift®-methode is bijzonder 
geeigend voor problemen als deze. De 
werkvloer hoeft niet ontruimd, onze injec
ties corrigeren uiterst nauwkeurig en snel. 
De vloer kan meteen weer in gebruik geno-
men worden. 
Mocht Twin Filter in de toekomst nog eens 
te maken krijgen met een vloerverzakking, 
dan weten ze waar ze aan moeten kloppen 
voor een snel, veilig en voordelig herstel. 

Voor Twin Filter hopen we natuurlijk dat 
het niet nodigzalzijn, maarde bodem rond 
Zaandam is ons zeer vertrouwd en dat is 
geen goed teken, eigenlijk.... 
Aan de andere kant: een onderheide vloer 
is zoveel duurder in aanleg dat het waar
schijnlijk voordeliger is om ons om de zo
veel jaren in te schakelen. Een kwestie van 
slim calculeren! 

HERSTELVAN BOUWKUNDIGE VERZAKKINGEN MET UNIEKE INJECTIETECHNIEKEN 


