
URETEK heeft een mime ervaring in het l i ften van 
verzakte Harmelenplaten die op tal van geli jkvloerse 
kruisingen van trein- en wegverkeer zijn toegepast. 
Die vele tonnen wegende betonplaten worden door 
ons in de nachteli jke uren geli f t , zodat er geen trein 
voor hoeft uit te val len. 

Fundamenteel is er voor ons weinigverschiltussen trein en bus. Die 
laatste categorie maakt in Hoofddorp bijvoorbeeld gebruik van een 
speciale busbaan, onderdeel van het Randstadnet. 
Bij de bushalte Bornholm loopt de baan over een onderheid via
duct. Onder de baan liggen betonnen stootplaten die het zettings-
verschil tussen het viaduct en de rest van de busbaan overbruggen. 
De platen zijn verzakt, tot 50 mm zelfs. Dat levert problemen op 
voor de bussen en geluidshinder voor omwonenden. In opdracht 
van de provincie Noord-Holland krijgen URETEK en wegenbouwer 
Ooms Civiel opdracht de schade te herstellen. 

Provincie Noord-Holland enthousiast 
over injectiemethode: 
snelle techniek, 
minder verkeershinder, 
reparatie binnen 24 uur afgerond 

zaam en milieuveilig (Zie ook: Met het oog op duurzaamheid). 
Kortom: de provincie en wij, we kijken uit naar een vervolg. En de 
krant, die wijdde er een mooi stukje aan. We zijn blijkbaar nog 
steeds nieuws terwijl we al meer dan 25 jaar doen wat we nog 
steeds doen. Zullen blijven doen, naarmate we in bredere kring ver
trouwd raken. 

»» 

Binnen 24 uur (in de nachtelijke uren) was het werk geklaard. De 
bussen hebben er geen of nauwelijks hinder van ondervonden en 
de aansluiting van busbaan op viaduct is nu zo zijdezacht als een 
goede aansluiting moet zijn. 

Projectleider Margot Langenberg en technisch adviseur Paul 
Jansen, Directie Beheeren Uitvoering van de provincie, zijn tevre
den. Ze hadden zich goed voorbereid op dit project en alle moge
lijkheden bekeken. 
Opnieuw asfalteren, renoveren met celbetonplaten, inspuiten van 
grout, optakelen van de stootplaten en ondervullen; het is allemaal 
overwogen. En afgewezen: te duur, te omslachtig, te veel overlast 
opleverend en combinaties daarvan. 
De URETEK-methode kost minder tijd, is budgettair (gemeen-
schapsgeld tenslotte) zeer goed te verantwoorden, is duur-

Zie onze website voor het 
persbericht van de provincie en 

het artikel uit De Telegraaf. 

Onze J methoden 
URETEK heeft 3 verschillende methoden om 
bouwkundige verzakkingen te corrigeren. 

De FloorLift®-methode 
bestaat uit het injecteren van de 
ondergrond van de vloer met expansief 
kunsthars. Vloeren, ook zwaar belaste, 
worden door de krachtige werking van P 
de twee componentenhars naar hun 
oorspronkelijke niveau gedrukt. ' . '-

De Deeplnjection®-methode 
wordt toegepast voor het herstel van gg 
verzakte funderingen. Injecties van 
expansief hars op verschillende safe 
niveaus in de ondergrond zorgen er % 
niet alleen voor dat de bodem plaat- * - ^ 
selijk wordt verdicht, maartevens «•"."- * 

'•it - •* 

wordt de verzakte constructie letterlijk «• •* * 
verheven, omhoog gedrukt. 

Kazerne in Wittenberg (DE) 
Onze Duitse collega's waren in de afgelopen maanden onder meer druk in Witten
berg, bekend als de stad waar Luther zijn proclamatie aan de kerkdeur spijkerde. 
Onze mensen waren met een ander monument bezig, de voormalige kazerne van 
de stad. Dat klassieke gebouw krijgt een andere functie, maar voordat de grote re-
novatie en restauratie kon beginnen, moest eerst de fundering worden aangepakt. 
Grundlich, dat spreekt voor zich. Een kolfje naarde hand van onze specialisten. Onze 
Duitse medewerkers hebben het draagvermogen van de fundering op peil gebracht 
en daarna is de restauratie/verbouwing van het complex ter hand genomen door 
een andere aannemer. 

YACATURE 
URETEK zoekt dringend een Technisch Adviseur met ervaring in 

en kennis van de bouw en geotechniek. 

Neem contact op of kijk op www.uretek.nl voor nadere informatie. 

Power Piles® 
er wordt een geotextiele hoes in de 
ondergrond geplaatst en vervolgens 
gevuld met expansief schuim. Zo 
ontstaat een harskolom die (verdere) 
verzakkingvan de fundering tegengaat. 

Met het oog op de duurzaamheid 
Naarmate het besef toeneemt dat we de wereld 'te leen' 
hebben en er dus goed voor moeten zorgen, wordt er kri-
tischer dan ooit gekeken naar alles wat we aan de grond 
toevertrouwen. 
Want we wil len onze (kinds)kinderen niet opzadelen met 
problemen die voorkomen hadden kunnen worden. 
Kortom: duurzaamheid is niet langer een belangrijke bij-
zaak, het is tot een noodzaak verworden. 

De URETEK grondstoffen mogen overal zonder milieubezwa-
ren ge'i'njecteerd (rapporten beschikbaar), maar hoe zit het 
met de duurzaamheid van onze methode? 
Uit ervaring weten we dat het goed zit, maar natuurlijk zijn wij 
niet helemaal objectief. 
Daarom heeft Prof. Dr.-lng. E. Perau van de Universiteit Duis-
burg/Essen van ons het het verzoek gekregen om de Deepln-
jection® en FloorLift®-methode van URETEK op duurzaamheid 
aspecten te onderzoeken. 
Het academische team selecteerde willekeurig 50 projecten 
van de duizenden werken tellende database van URETEK 
Deutschland. De selectie besloeg werken uitgevoerd tussen 
1997 en 2012. 

De professorale conclusie: 
' Uit hetfeit dat veel van de uitgevoerde injectiemaatre-
gelen al 10 tot 16 jaar geleden zijn, kan geconcludeerd 
worden dat de herstelmethoden URETEK FloorLift®-

methode (UFL) en URETEK Deeplnjection®-methode 
(UDI) ook langdurig en duurzaam ejfectief zullen zijn.' 

URETEK Nederland is nog langer actief dan onze Duitse zus-
teronderneming, dus hadden we al ervaring met de 
duurzaamheid van ons 
werk, maar het is 
goed dat nog eens 
bevestigd te zien. 
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Op www.uretek.nl 
kunt u een afschrift 

van het hele rapport 
downloaden. 

Rapport 
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Lees meer over de mogelijkheden met de injectietechnieken op www.uretek.nl 


