
Bruggen bouwen 
tien jaar later 

Een brug verbindt twee oevers met elkaar, dat is alge-
meen bekend. En wordt op beide oevers ondersteund 
door een goed gefundeerde oplegging, het zogenoem-
de bruggehoofd. De brugopritten daarentegen hebben 
meestal een slechtere hindering wat leidt tot zettings-
verschillen en drempels tussen de opritten en het brug
gehoofd. 

Zo ook bij de brug die in 1971 in de buurt van de Duitse havenstad 
Brake over het Indiekkanaal werd gebouwd. De door slappe 
veenlagen ondersteunde opritten waren ernstig verzakt. De 
drempels werden opgeheven met het aanbrengen van steeds 
nieuwe lagen asfaltbeton. Het hoeft nauwelijks betoog dat het 
probleem verviel van kwaad tot erger: de aanloop naar de brug 
werd zwaarder en zwaarder. De bodem moest op het laatst een 
gewicht van 80 cm asfaltbeton (!) dragen. 

Dr. Ing. Helge Bayer 
De vicieuze cirkel van steeds meer asfalt en steeds grotere 
verzakkingen, moest worden doorbroken en daartoe werd 
het advies ingewonnen van Dr. Ing. Helge Bayer, expert op 
het gebied van wegenbouw. Op diens advies werd in 2004 de 
omgekeerde weg bewandeld. De brugopritten werden van hun 
dikke asfaltlagen ontdaan en de hoogteverschillen met het 
bruggehoofd opgeheven met onze FloorLift®-methode. Dat 
leverde een forse gewichtsbesparing op. 

Waarom we dit allemaal melden? 
Om duidelijk te maken dat anno 2015,11 jaar na dato, de door 
ons aangebrachte verhoging van het wegdek al het vrachtverkeer 
heeft weten te trotseren. De dagelijkse belasting is groot, maar 
ons materiaal geeft geen krimp, zo blijkt uit onderzoek. 

De vraag die in 2004 is gesteld: is deze oplossing duurzaam? 
Het antwoord is eenduidig: ja! 

Zelfs kunstenaars... 
Wij waren daarom niet verbaasd toen 
kunstenares Miriam Knibbeler interesse 
toonde in ons restmateriaal. 

We gaan zuinig met onze grondstoffen 
om, maar er is natuurlijk altijd afval. En 
dat afval is licht in gewicht, duurzaam, 
weerbestendig en gemakkelijk te 
bewerken. 

Dat zijn eigenschappen waarmee een 
kunstenares uit de voeten kan. 

• 

Miriam bouwde van diverse kunststoffen, 
waaronder de onze, een aandoenlijke 
liggende babyneushoorn, Ortus genaamd 
Het was haar eerste grote buitenbeeld en 
meteen een voltreffer. Ortus (Latijn voor 
geboorte) meet 310 x 240 x 110 cm en hij 
werd verkozen tot de publiekslieveling 
van de opluchttentoonstelling 'Beelden 
in Leiden'. Inmiddels heeft het beeld 
onderdak (nou ja, het ligt buiten) bij het 
Museum More van ondernemer Melchers 
in Gorssel. 
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Sportieve ongelijkheid opgelost 
1200 m2 vloer van grote sporthal in Katwijk gelift 
Sportbedrijf Katwijk heeft ons gevraagd 
de vloer van een Katwijkse sporthal te 
herstellen. Die vloer was namelijk plaat-
selijk tot 130 mm verzakt en dat betekent 
dat een bal niet meer stil blijft liggen... 

Het verval van 13 cm op een vloer van 
1200 m2 is misschien niet meteen zicht-
baar, maar het bemvloedt elke wedstrijd 
en dat kan de bedoeling niet zijn. Een 
sportvloer moet zuiver waterpas zijn om 
iedereen gelijke kansen te geven. 
Dat vindt Sportbedrijf Katwijk ook en 
daarom is ons opdracht gegeven de 
verhoudingen te herstellen. Gelukkig 
kunnen we met onze unieke FloorLift® 
methode tot op de mm nauwkeurig 
werken. We hebben de sportvloer volgens 
een nauwkeurig van tevoren berekend 
injectieplan doorboord en vervolgens met 

injectielansen onze expanderende kunst-
harsen gemjecteerd. Omdat die harsen met 
Dafne Schippers-achtige snelheid reageren, 
kunnen we zeer nauwkeurig doseren. Onze 
geroutineerde en ervaren injecteurs weten 
exact wanneer de haan van het injecteerpis-
tool moet worden losgelaten. Mede dankzij 
de controle met de laser-meetapparatuur 
kunnen de grondstoffen zodanig precies 
worden gedoseerd dat de toleranties mini-
maal zijn. Vlak = vlak! 

Een sportieve prestatie 
Ons team heeft een mooie prestatie neer-
gezet, al zeggen we het zelf: in slechts vijf 
dagen was het werk geklaard. Het is voor 
ons een sport om steeds weer binnen de 
strakke planning te blijven en toch een goed 
resultaat af te leveren. 
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Zelfs kunstenaars 

HERSTELVAN BOUWKUNDIGE VERZAKKINGEN MET UNIEKE INJECTIETECHNIEKEN 


