
Uretek maakt gebruik van een gepatenteerd 
2-componenten expansiehars, dat in de grond 
onder bijvoorbeeld verzakte woningfunda-
ties, vloeren en monumentale panden wordt 
geïnjecteerd. Terwijl de vloeistof uitzet, wordt 
de fundatie of vloer omhoog gedrukt. Dit ziet 
er niet alleen spectaculair uit, het is volgens 
de gedreven ondernemers ook bijzonder 
effectief. 

‘We werken op de millimeter nauwkeurig. 
Tijdens het injecteren monitoren we de  
bewegingen van de constructie doorlopend 
met onze precieze laser-meetapparatuur’, 
vertelt technisch adviseur Arend Knufman. 
‘Uiteraard doen we dit na uitgebreid  
onderzoek naar de oorzaak van de verzakking 
en analyse van het geotechnisch bodem- 
onderzoek.’

Methodes
Uretek Nederland maakt gebruik van drie 
methodes: Uretek floorlift (voor betonvloeren 
in woningen en magazijnen of overwegen), 

deepinjection (voor funderingen van woningen 
die niet onderheid zijn of industriële bouw-
constructies) en powerpile (voor betonvloeren 
en funderingen van woningen en gebouwen in 
klei- en veenhoudende gebieden).
Het bedrijf werkt in heel Nederland. Zo tilde 
Uretek onlangs een verzakte spoorwegover-
gang in Rotterdam op, is men momenteel 
bezig met het rechtzetten van ruim zeventig 
schuurtjes in Oudenbosch en zorgde Uretek 
ervoor dat de verzakte tuinhuisjes van het 
Rijksmuseum in Amsterdam ruim 60  
centi- meter omhoog kwamen. 

Andere aansprekende projecten zijn het  
ophogen van vliegtuigopstelplaatsen in  
Eindhoven en op Schiphol, het vullen van holle 
ruimten onder stootplaten van de Hanzelijn 
en het vlak maken van een verzakte vloer van 
Unimetaal in Lelystad. 

‘Half april hebben we in samenwerking met 
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw een 
proef gedaan met een deel van het fietspad 

langs de Vogelweg. Delen van het pad zijn –
door inklinking van de ondergrond- verzakt. 
Dat zie je aan de vele hobbels en de gebroken 
betonplaten. Door de platen te ondervullen 
met onze 2-componenten expansiehars ont-
staat er weer een mooi en strak fietspad’, legt 
Arend Knufman uit.

Wereldwijd
De Uretek-methoden worden wereldwijd in 
meer dan 40 landen toegepast. Uretek  
Nederland werkt aan zo’n tweehonderd 
projecten per jaar. Vanaf 1 juli beschikt het 
Lelystadse bedrijf ook over de licenties voor 
België en Luxemburg en richt men zich ook 
op onze Zuiderburen. ‘We werken met veel 
tevredenheid vanuit Lelystad. Het feit dat deze 
locatie erg centraal ligt is voor ons van groot 
belang,’ zegt Alwin ter Huurne. 

De liefde voor transcendente meditatie bracht 
technisch tekenaar Alwin ter Huurne begin 
jaren negentig naar Lelystad. ‘In het Sidha- 
dorp kwam ik in contact met een Fin met een 
fantastisch product: Uretek. Door een samen-
werking aan te gaan en het verkrijgen van 
de licentie kreeg ik een innovatief product in 
handen dat vloeren kon liften zonder overlast. 
Uiteindelijk ben ik gestopt met mediteren, 
maar doorgegaan met Uretek Nederland’, 
lacht hij.

Toekomst
‘Onze toekomst? Die zien we rooskleurig in. 
We bieden een uniek en prachtig product, 
houden van ons werk en verwachten dat we 
dit jaar onze werkzaamheden verder gaan  
uitbreiden. We zien dit als een nieuwe  
uitdaging’, besluit het tweetal.

Foto boven: Uretek hoogde samen met  
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw een 
deel van het fietspad langs de Vogelweg op 
(Uretek Nederland). Foto onder links:  Het 
team van Uretek (Sandra ter Huurne, Alwin ter 
Huurne, Arend Knufman en Martine Boering) 
vertelt wethouder Jop Fackeldey over het unieke 
product. (Fotostudio Wierd). Foto onder rechts: 
Uretek injecteert met behulp van deze lansen 
de 2-componenten expansiehars onder bijvoor-
beeld verzakte woningfundaties, vloeren en 
monumentale panden. (Fotostudio Wierd)

Lelystad is een zelfbewuste, moderne 
en trotse stad die ondernemende men-
sen van harte welkom heet. In de serie 
‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met 
bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats 
en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten 
hebben gekozen. ‘Die keuze is niet voor niks’, 
stelt wethouder economische zaken Jop Fackeldey. 
‘Het is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid 
via weg, spoor, water en lucht in combinatie met onze 
ondernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij 
hun dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplan-
nen.’ Op 18 mei 2016 bezocht de wethouder Uretek Nederland op 
Noordersluis.

‘We zijn dé oplichters van Nederland’, zegt Alwin ter Huurne, directeur van Uretek Nederland 
met een brede glimlach. Het Lelystadse bedrijf telt 14 medewerkers en is  specialist op het 
gebied van liften en stabilisering van verzakte betonvloeren en funderingen. 

‘We werken op de millimeter nauwkeurig’
Uretek Nederland lift en stabiliseert verzakte betonvloeren en funderingen

Meer weten over ondernemen in  
Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8243 ZX Lelystad. 
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555


