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Luxe daken voor
woon- en winkelcomplex
Vinkenplein in Bilthoven

Van Keulen is enthousiast over de keuze voor zink: “Het ziet
er niet alleen prachtig en sjiek uit, het is ook nog eens een
duurzame keuze. Zink heeft een zeer lange levensduur en
is daarna volledig te recyclen. Voorwaarde is natuurlijk
wel dat het op een vakkundige manier wordt aangebracht,
wij hebben in dat opzicht een naam hoog te houden.
Ik wil hierbij de verantwoordelijke ploeg (Martijn, Jeroen,
Dennis, Maros en Sjoerd) even speciaal in het zonnetje
zetten, stuk voor stuk vakmensen met liefde voor het
materiaal. Dat zie je aan het eindresultaat.”

Een commercieel en appartmentencomplex aan het Vinkenplein
in Bilthoven is onlangs uitgevoerd met een zinken dakbedekking.
Het gebouw heeft daardoor een luxueuze uitstraling gekregen
en is bovendien zeer duurzaam. Een fraai project dat is
uitgevoerd door specialist in leien en zinken dakbedekkingen
JVK Ambachtelijke Daken uit Breda-Ossendrecht.

Zinken daken
Het totale dakoppervlak van het complex
bedraagt zo’n 1700 m² en alle daken zijn
volgens een traditioneel, geventileerd
systeem voorzien van een zinken dak
bedekking. De panden krijgen hiermee
een luxe uitstraling. Gekozen is voor
NedZink Nova in het felssysteem. Ook de
dakgoten zijn uitgevoerd in zink. In verband
met de KOMO- en ERM-certificering werd
door SKG-IKOB een uitvoerige kwaliteits
controle uitgevoerd.

Het Vinkenplein in Bilthoven wordt een plek om te ontspannen, te ontmoeten
en te wonen. De nieuwbouw biedt naast ruimte om te wonen ook een
nieuwe verblijfsplek in het centrum, te midden van alle voorzieningen.
In totaal worden er 30 luxe appartementen gerealiseerd van 75 tot 120 m2.
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“De vele detailleringen maakten dit pro
ject complex,” vertelt Jurgen van Keulen,
directeur van het zinken dakbedekkings
bedrijf. “Het complex bestaat uit verschil
lende, verspringende daken die zijn
uitgerust met grote ramen en dakkapellen,
het was een mooie uitdaging om de
felsbanen zodanig aan te brengen dat
het een mooi, harmonieus beeld op zou
leveren. Het woon- en winkelcomplex is
een ontzettend beeldbepalend gebouw
voor het centrum van Bilthoven, dus de
verantwoordelijkheid is groot.”
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Just in time
Het zink werd door leverancier Zinkunie ‘just in time’ op de
bouwplaats aangeleverd, waarna de materialen met behulp
van de aanwezige kranen en liften naar het dak konden
worden vervoerd. Het dakbedekkingsbedrijf, dat al in een
vroeg stadium bij het project betrokken was, is in de gele
genheid geweest om te adviseren over de juiste uitvoering
van de detailleringen. Het dak is uiteindelijk uitgevoerd met
felsbanen met een breedte van 53 cm. De felsbanen zijn
met RVS klangen aan elkaar bevestigd en met RVS nagels
aan de ondergrond. De werkzaamheden vonden vanaf
de steiger plaats, er hoefde voor de uitvoeringsfase geen
extra veiligheid te worden aangebracht. Ook voor de
onderhoudsfase was dat niet nodig, want de daken zijn in
principe onderhoudsvrij. Mochten er, om wat voor reden
dan ook, toch nog werkzaamheden op het dak moeten
worden uitgevoerd, dan is dit eenvoudig te realiseren,
bijvoorbeeld door de inzet van een hoogwerker.

Met spoed gevraagd: aantoonbare ervaren
zink-koper-en loodwerkers en leidekkers
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Van Keulen geeft aan trots te zijn op het eindresultaat.
“Het is een bijzonder project vanwege de omvang,
de bewerkelijkheid en de vele details. Een dergelijk project
staat of valt met het vakmanschap en met een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat is bij dit project
bijzonder goed verlopen en het heeft ervoor gezorgd dat
Bilthoven er een prachtige blikvanger bij heeft.” ●

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl

COMMERCIEEL EN WOONCOMPLEX
VINKENPLEIN, BILTHOVEN

• O PDRACHTGEVER:
THE HOUSE OF DEVELOPMENT/ SYNCHROON
• PROJECTONTWIKKELING: BORGVAST, VEENENDAAL
• ARCHITECT: RHPS+, VOORBURG
• HOOFDAANNEMER: CORDEEL NEDERLAND, ZWIJNDRECHT
• DAKDEKKER: JVK AMBACHTELIJKE DAKEN, BREDA
• LEVERANCIER ZINK: ZINKUNIE, BOXTEL
• FABRIKANT ZINK: NEDZINK, BUDEL DORPLEIN

17

