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ProjectomSchrijving 
de gemeente Urk voert jaarlijks het nodige (groot)onderhoud uit aan 
diverse voorzieningen in de havens. na projecten als de aanleg van het 
historisch plankier, de uitbreiding van de stroomvoorzieningen, het 
cameratoezicht en het wiFi-netwerk was het nu tijd voor de renovatie 
van alle aanvoervoorzieningen, waarvan velen in slechte 
staat verkeerden.

“de haven van Urk neemt een centrale plaats in binnen onze 
samenleving. voor het werken in de haven en ook de ontvangst 
van toeristen is het van belang dat we blijven investeren in goede 
voorzieningen. dat doen we dan ook graag. ieder jaar pakken we een 
specifiek onderdeel aan. het onderhoud aan de havens is nooit af”, 
zegt wethouder geert Post.

Projectvoorwaarden
naast grote aanpassingen als het uitbreiden van het aantal ligplaatsen 
en het aanpassen van de parkeervoorzieningen, zijn er ook kleinere 
renovaties uitgevoerd. een daarvan is het vervangen van de damwanden 
en traanplaat randen rondom de kades. ingenieursbureau westenberg 
voerde een inspectie uit aan alle aanvaarvoorzieningen in de havens en 
bracht vervolgens alle benodigde vervangingswerkzaamheden in kaart. 
daarnaast verzorgden zij de aanbesteding. Zij hebben een aantal bureaus 
uitgenodigd om met een offerte komen. Uiteindelijk voerde de Beens 
groep uit genemuiden het werk uit. 

Sika oPloSSing
vanwege de goede ervaringen van zowel de Beens groep als 
ingenieursbureau westenberg was de keuze voor een sika product 
eenvoudig. na een grondige voorbehandeling van de ondergrond zijn 
de traanplaatranden behandeld met sikaCor® Zinc r en vervolgens 
overlaagd met twee lagen sika® Poxitar F. ook de damwanden werden 
beschermd met twee lagen sika® Poxitar F. dat pakte goed uit. de 
werkzaamheden zijn binnen het budget en de beschikbare tijd uitgevoerd. 
in mei werd de laatste hand gelegd aan de renovatiewerkzaamheden in 
de haven. daarmee zijn de aanvaarvoorzieningen zowel in de werkhaven 
als de recreatiehaven, tot ieders tevredenheid, weer op het gewenste 
niveau.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: gemeente Urk
adviesbureau: ingenieursbureau westenberg B.v.
Bouwbedrijf: Beens groep B.v.
applicateur: Bos total Cleaning B.v.
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Sika nederland B.v. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 eg Utrecht
Postbus 40390
3504 ad Utrecht

tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

Sika nederland B.v. - locatie deventer
duurstedeweg 7
7418 Ck deventer
Postbus 420
7400 ak deventer

tel: +31 (0)570 - 620 744
Fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


