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Boorplatform Paragon C462
bevindt zich in de Noordzee en
voert daar exploratieboringen
uit naar aardgas. Dit
boorplatform van het type
“Jack Up” is voorzien van poten
die op de zeebodem worden
neergelaten waarna de hele
constructie door middel van
cilinders enkele tientallen
meters omhoog wordt getild.
De Paragon C462 is recentelijk
voorzien van een nieuw
lifeboat platform zodat
de 80 bemanningsleden in
geval van een calamiteit
geëvacueerd kunnen worden.
De constructie van het nieuwe
lifeboat platform bestaat
uit samengestelde kokers
uit plaat en is gemaakt door
constructiewerkplaats P. Smit

uit Den Helder. De kokers
zijn aangebracht langs de
hull aan de voorzijde van
het boorplatform. Op de
horizontale kokers zijn de
twee davits aangebracht.
Dit zijn de takels waaraan de
reddingsboot hangt en die
uitgedraaid kunnen worden
zodat de boot buiten de romp
van het olieplatform komt
te hangen. Hierna wordt
de boot die geschikt is voor
100 personen met lieren
neergelaten tot op het water,
waar hij wordt ontkoppeld.
De Boer Snijbedrijf heeft voor dit
project in opdracht van P. Smit
10 ton gestraald plaatstaal
S355 J2+N met een dikte van
6 t/m 20 mm op maat gesneden
en voorzien van laskanten.
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Spreek
(s)taal

Op maat gemaakt strekmetaal
doet dienst als zonwering.

ROTOCOAT =
QUALISTEELCOAT

MÉTAL DÉPLOYÉ

Bengerdshallen
Ringsted
Op de Campus van Ringsted,
een plaats ten zuiden van
Kopenhagen (Denemarken),
liggen een aantal scholen
bij elkaar: het Ringsted
Gymnasium, het Zealand
Business College (middelbaar
beroepsonderwijs) en het VUC,
een educatief centrum voor
volwassenenonderwijs. De
scholen maken allen gebruik
van de nieuwe multifunctionele
“Bengerdshallen”. Deze hal
is genoemd naar Koningin
Bengerd (1191 – 1221), een
Portugese prinses die trouwde
met de Deense Koning
Waldemar II. Zij is naast Koning
Waldemar begraven in de
St. Bendt’s kerk in Ringsted.
De 2.000 m2 grote hal is
ontworpen door Christensen
& Co Architecten en bestaat

als het ware uit drie lagen. De
onderste laag bestaat uit rode
baksteen, de middelste laag
uit glas en de bovenste laag
is voorzien van strekmetaal
gemaakt uit cortenstaal.

ZONWERING
Het strekmetaal is door Métal
Déployé op maat gemaakt
en doet dienst als zonwering.
Bovendien zorgt het
strekmetaal voor natuurlijke
ventilatie waardoor het
energieverbruik en de CO2
uitstoot van het gebouw
zo laag mogelijk worden
gehouden. De roestbruine
kleur van het cortenstaal
sluit mooi aan bij de rode
bakstenen en geeft de
“Bengerdshallen” een rustige,
natuurlijke uitstraling die
aansluit bij de omgeving.

Qualisteelcoat is hét
internationale kwaliteits
label voor het natlakken en
poedercoaten van staal.
Om te beoordelen of een
coating voldoet aan deze
kwaliteitseisen wordt niet
alleen gekeken naar het
coatproces, maar ook naar
de interne controle en het
eindproduct. De keuring
en inspectie gebeurt door
onafhankelijke, door
Qualisteelcoat geaccrediteerde,
laboratioria en inspecteurs.
In Nederland is dat de IFO.
De door Rotocoat
gepoedercoate materialen
hebben de door IFO
uitgevoerde zoutsproeitesten
glansrijk doorstaan. Rotocoat
voldoet hiermee aan de eisen
van de hoogste Qualisteelcoat
corrosieklasse C5-M very
high (Marine). Dat betekent
dat het door Rotocoat
drielaags gecoate materiaal
toegepast kan worden in
kust- en offshoregebieden
met hoog zoutgehalte zoals
boorplatforms en gebouwen
direct aan de kust die
veelvuldig blootgesteld worden
aan wind met zout en zand.
Dit Qualisteelcoat certificaat
geeft klanten zekerheid
over de kwaliteit die zij
mogen verwachten van het
coatsysteem op (verzinkt) staal
bij Rotocoat.
Gerlof Koster
operationeel directeur
Rotocoat
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MAATSCHAPPELIJK VERANT WOORD ONDERNEMEN

Anton
Constructiewerken

interview met Jacco Braas,
directeur

Anton Constructiewerken uit Obdam is een constructiebedrijf
dat werkzaam is op het gebied van onderhoud, reparatie,
constructie, montage en engineering. Veiligheid, kwaliteit en
milieu staan hoog in het vaandel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij een
bedrijf een balans probeert te vinden tussen mens (people), milieu (planet) en economische
prestaties (profit). Een betere balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf en samenleving.

WAT DOEN JULLIE AAN MVO?
Onze MVO activiteiten richten zich op gezonde
en veilige werkomstandigheden voor onze
medewerkers, het opleiden van jonge mensen
en een schoner milieu. Anton heeft inmiddels
het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder
bereikt en is in het bezit van het CO2-bewust
certificaat niveau 5. Om dit niveau te bereiken
heeft Anton de CO2 footprint nodig van haar
leveranciers. Voor staalconservering is Anton
in het bezit van de CO2 footprints van alle
Rotocoat bedrijven.

gebruik te maken van daglicht, is het dak van
de nieuwe werkplaats voorzien van een grote
lichtstraat. Ook proberen wij efficiënter om
te gaan met afval en gebruik te maken van
milieuverantwoorde producten. Wij kiezen
voor een duurzame bedrijfsvoering en maken
dat ook kenbaar aan onze opdrachtgevers.
Dat betekent dat wij bij de conservering van
staal, afhankelijk van de beoogde levensduur,
aan onze opdrachtgevers kenbaar maken dat
thermisch verzinken een duurzamere oplossing
is dan natlakken.

HOE BRENGEN JULLIE MVO IN
DE PRAKTIJK?

HOE BETREKKEN JULLIE DE
MEDEWERKERS BIJ MVO?

Wij streven ernaar de CO2 uitstoot zo
laag mogelijk te houden. Dit doen wij op
transportgebied door gebruik te maken van
schone en zuinige bedrijfsvoertuigen, zuinig
rijden te stimuleren en transporten zoveel
mogelijk maximaal te beladen of transport
samen met collega-bedrijven uit te voeren. Wij
streven ernaar het elektriciteitsverbruik in het
bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Wij gaan
overstappen op groene stroom en om meer

Wij streven ernaar de CO2 uitstoot zo laag
mogelijk te houden door bewustwording van
onze medewerkers. Wij stimuleren hen om
“groener” te rijden, zoveel mogelijk post per
e-mail te versturen, niet te printen als dat niet
nodig is, computers en lampen uit te schakelen
als deze niet in gebruik zijn en te kiezen voor
de aanschaf van energiezuinige en duurzame
middelen en materialen.
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DE BOER BUIZEN

Buizen voor
kraansystemen
De Boer Buizen levert regelmatig stalen
buizen aan een bedrijf dat is gespecialiseerd
in de productie van kraansystemen die
wereldwijd worden verkocht. Deze drijvende
kraansystemen zijn modulair opgebouwd en
worden geheel naar wens van de klant speciaal
ontworpen en gebouwd.
Om ervoor te zorgen dat de pontons veilig
en stabiel vastliggen alvorens op locatie
te kunnen laden of lossen zijn ze uitgerust
met spudpalen. Een spudpaal is eigenlijk een
alternatief voor een anker en kan
alleen gebruikt worden in ondiep water.

Ook cutterzuigers en baggerschepen zijn veelal
uitgerust met spudpalen die als masten boven
het dek uitsteken.

SPUDPALEN
Voor de productie van spudpalen voor
diverse drijvende kraansystemen heeft
De Boer Buizen langsnaad gelaste stalen
buizen in kwaliteit X70 geleverd. De stalen
buizen hebben een diameter van
813 t/m 14.900 mm, een wanddikte van
6 t/m 26 mm en zijn op een vaste lengtemaat
geleverd. Hierna zijn de buizen voorzien van
een schroefpunt en een beschermende coating.
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DE BOER STAAL

Tewaterlating
Esnaad 221

Shipyard De Hoop
fotograaf ©Marius Esman - Meppel

Shipyard De Hoop, met vestigingen in Lobith en Foxhol, bouwt tien Platform Supply Vessels voor
de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Het eerste schip in deze serie, de “Esnaad 221”,
is in februari 2015 te water gelaten en wordt in het tweede kwartaal van 2015 opgeleverd.
Esnaad betekent “steun” in het Arabisch en
dat is precies wat de Esnaad 221 gaat doen.
Vanuit de industriële hub Musaffah, ongeveer
40 kilometer van het centrum van
Abu Dhabi stad, gaat het schip boor- en
productieplatforms in de Perzische golf en
de Golf van Oman voorzien van voedsel,
drinkwater, boorvloeistof en brandstof. Tevens
zorgt het schip voor de afvoer van huisvuil,
afvalwater, afgewerkte olie en chemicaliën.

HOOGSTE EISEN
De Esnaad 221 is 65 meter lang, 15,8 meter
breed en voldoet aan de hoogste
internationaal geldende operationele en
milieutechnische eisen. Vanwege de extreem

hoge temperaturen is extra koeling voor de
luchtinlaat, het koelwater en de machinekamer
in het ontwerp geïntegreerd. Ook is het schip
voorzien van een speciale rompvorm waardoor
het efficiënt kan varen in een warme ondiepe
zee, stil kan liggen zonder al teveel deining en
operationeel blijft in heftiger weer.

GRADE A
De Boer Staal heeft plaatstaal en Holland
profielen in Grade A geleverd voor de Esnaad
221 en gaat deze materialen ook leveren voor
de overige negen schepen die de komende
anderhalf jaar worden opgeleverd. Wederom
een mooi project van Shipyard De Hoop en
De Boer Staal!
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ROTOCOAT

Museumvitrine
Westerbork
Alle barakken van Kamp Westerbork zijn verdwenen. Door een merkwaardige speling van het lot is
alleen de woning van de kampcommandant bij de ingang van Kamp Westerbork bewaard gebleven.
Eerst was dit het onderkomen van de leiding van het vluchtelingenkamp. Later was het de woning
van de Duitse kampcommandanten van het Judendurchgangslager Westerbork. Ook in de jaren van
het Interneringskamp Westerbork (1945-1948) werd het bewoond door de leiding. Daarna werd het
bewoond door particulieren, tot aan het overlijden van de laatste bewoonster in 2007.

HISTORISCHE WAARDE
Omdat nog weinig verwijst naar het
oorspronkelijke Kamp Westerbork, is er
een plan gemaakt om de zichtbaarheid en
de beleving van deze historische plek te
verbeteren en de woning van de commandant
te behouden. De houten woning uit 1939 is
een officieel rijksmonument. Vanwege de

grote herinneringswaarde is het pand van
internationaal cultuurhistorisch belang. Door
de bijzondere bouwstijl, het materiaalgebruik
en de zeldzaamheid, heeft het pand ook
architectuurhistorische waarde.

Om te voorkomen dat de bouwkundige
staat verder achteruit gaat, heeft de villa
een glazen overkapping gekregen van
vijfentwintig meter breed, veertig meter lang
en twaalf meter hoog. Er is gekozen voor een
transparante, glazen overkapping om recht
te doen aan de 70-jarige geschiedenis van het
huis. Bezoekers kunnen de villa van buitenaf
bewonderen, maar ook binnen de glazen
stolp om de commandantswoning heen lopen.
De villa zelf blijft echter gesloten voor het
publiek.

De woning is nog zo goed als oorspronkelijk,
maar wel in slechte staat van onderhoud.

De stalen onderdelen van deze overkapping,
de bindingen en het laswerk zijn geproduceerd

door Ensel Staalkonstrukties uit Dokkum en
daarna thermisch verzinkt door Rotocoat in
Heerhugowaard. De staalconstructie is ter
plekke gemonteerd. Normaal gesproken vindt
montage van binnenuit plaats, maar in dit
geval heeft men van buitenaf naar binnen toe
gewerkt.

DUURZAAM VEILIG
Maandag 2 februari 2015 heeft staatssecretaris
van VWS Martin van Rijn de glazen
overkapping officieel geopend. Hiermee is
een van de weinige overgebleven authentieke
gebouwen van Kamp Westerbork duurzaam
veiliggesteld.
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ROTOCOAT WOLVEGA

WIJ FELICITEREN ACHT
COLLEGA’S MET HUN
12,5-, 25- EN 40 JARIG
JUBILEUM!

Toon Verkuylen

Johannes Fik

12,5

25

STACO NEDERLAND
Jos Achten

25

Meindert Engwerda
Arnold Smit

25

ROTOCOAT
HEERHUGOWAARD
Fred Sneeboer

25

ROTOCOAT DIEREN
Hans Hartjes

25
Haye Landman

40

25

Burkhardt Boeckenhauer 12,5

NIEUWE COLLEGA
STACO NEDERLAND
Marc Heijnen

Mijn kennis en ervaring
van relatie- en project
management komen mij ook
bij Staco goed van pas. De
functie bij Staco vormt een
nieuwe uitdaging om samen
met mijn collega’s in te spelen
op de kansen in de markt en
Staco nog beter op de kaart
te zetten. In mijn vrije tijd hou
ik me bezig met auto’s, vooral
auto’s van het merk Alfa
Romeo.

NIEUWE COLLEGA
ROTOCOAT DIEREN
Ik ben Marc Heijnen (46)
en woon in Venlo. Sinds
1 februari ben ik bij Staco
Nederland in dienst als sales
manager. Hiervoor heb ik als
technisch accountmanager bij
GMT-Benelux gewerkt. Daar
was ik verantwoordelijk voor
de A-klanten en coördineerde
ik de grotere projecten.

Hallo, ik ben Mehmet Çildir (46),
woon in Arnhem en ben de
trotse vader van twee prachtige
dochters. Sinds 1 mei ben ik
productieleider bij Rotocoat
Dieren. Voorheen heb ik als
productieleider bij Stork Veco
en bij Etchform gewerkt.
Na mijn HBO opleiding
Technische Bedrijfskunde,

werd ik managing director
van Isco International met een
productiefaciliteit in Istanbul
en was ik 50% van de tijd in
Turkije.
Het vele reizen vergde wel
veel energie, ik ben dan ook
blij dat ik nu dichter bij huis
een nieuwe uitdaging heb
gevonden. Naast mijn werk heb
ik ook nog hobby’s. Zo hou ik
van sport en vooral van voetbal.
Ook lees en reis ik graag.
Mehmet Çildir
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Kunstwerk verzinkt
Op 15 april 2015 is bij de Pabo in Meppel
een beeld onthuld ter nagedachtenis aan
W.F. Jonkman, oud-leraar aan deze school.
Het beeld is gemaakt door Van den Berg
Art & Ornament uit Meppel. Het kunstwerk,
dat uit 3 delen bestaat, weegt 350 kg en is
thermisch verzinkt door Rotocoat in Kampen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Jonkman
in het verzet en was hij commandant van een
afdeling van de OD (Ordedienst). Een bizar toeval
mondde op 17 februari 1944 uit in een drama.
Een OD commandant die ’s avonds de woning
van Jonkman verliet, werd staande gehouden
door de KK (Kontrolle Kommando). De arrestant

werd verhoord in de woning van Jonkman,
maar wist te ontkomen. Het leraarsgezin werd
gearresteerd. Toen bij de huiszoeking ook
nog een lijst met OD-leden werd gevonden,
had ontkennen geen zin meer. Jonkman werd
overgebracht naar het Hoofdkwartier van de
Sicherheitsdienst in Groningen en via Kamp
Vught op transport gesteld naar Buchenwald.
In de nacht van 24 mei 1944 werden nog eens
32 mannen van hun bed gelicht. 21 van hen
gingen eveneens naar Buchenwald. Vijf van
hen maakten de bevrijding van Buchenwald
mee en keerden terug naar Meppel. Jonkman
stierf in Buchenwald op 18 maart 1945.

10

hectare

ROTOCOAT

Natuurboerderij
Bakhuis
Op het grondgebied van De Nijensteen in Veessen wordt hard gewerkt aan de realisatie van
Natuurboerderij Bakhuis. Het idee voor de natuurboerderij ontstond toen De Nijensteen op zoek
ging naar een agrarisch bedrijf voor de exploitatie van 16 hectare van haar grond en in contact
kwam met de maatschap Hassink. De term ”natuurboerderij” geeft aan dat duurzame landbouw,
natuurbeheer en behoud van cultuurhistorische elementen in de agrarische bedrijfsvoering en het
landschap worden ingepast.

DUURZAME LANDBOUW
Zo wordt er naast de bouw van een
jongveestal en enkele bijgebouwen rond
het oude koetshuis aandacht geschonken
aan diervriendelijke landbouw. Er lopen
“Flekvieh” koeien in de uiterwaarden
van de IJssel en men produceert eigen
veevoer. De gevel van het oude koetshuis
wordt gerestaureerd. Op de plek van
de oude villa Bakhuis komt een folly en
de oorspronkelijke tuin uit 1870 wordt
hersteld. Bezoekers kunnen straks genieten

van duurzame landbouw in een historische
omgeving.
De staalconstructie van de natuurboerderij
is geproduceerd door Companjen
Constructies uit Wezep. Deze staal
constructie van circa 100 ton, is thermisch
verzinkt door Rotocoat in Heerhugowaard
en Dieren. Door de goede samenwerking
tussen Companjen Constructies en Rotocoat
is het project volgens strakke planning
opgeleverd.
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Alliander Duiven

Om de 1.550 medewerkers van netwerkbedrijf
Liander te herhuisvesten worden vijf
bestaande gebouwen gerenoveerd,
uitgebreid en overkapt door een “klimaatkas”
met een golfvormig dak. Het stalen dak
kent overspanningen van ruim 23 meter,
uitkragingen van 11 meter en telt 20 ronde
koepels voor daglicht. Doordat het dak
als atrium fungeert wordt de onderlinge
relatie tussen de losse gebouwen benadrukt.
Bovendien wekt de transparante gevel de
indruk dat de kap zweeft waardoor het
ruimtelijk effect wordt vergroot. Zonnepanelen
en het gebruik van grondwater voor warmteen koudeopslag maken het nieuwe complex
CO2-neutraal. Zo voorziet het gebouwen
complex in haar eigen energiebehoefte en
levert overtollige energie aan de omgeving.

Bovendien worden grondstoffen en
materialen, zelfs de toiletpotten, zoveel
mogelijk hergebruikt.

STALEN OVERKAPPING
Voor de overkapping van 400 parkeerplaatsen
heeft LBG Ulft in opdracht van De Lepper uit
Doetinchem 150 ton stalen delen geproduceerd
en geleverd. Deze stalen delen zijn thermisch
verzinkt door Rotocoat in Dieren. Op deze
overkapping worden zonnepanelen geplaatst
die ervoor zorgen dat er een substantieel
energieoverschot aan het net kan worden
teruggegeven. De medewerkers van Liander
kunnen straks niet alleen genieten van een
spraakmakend nieuw gebouw, maar ook
van het eerste energiepositieve gebouw van
Nederland.
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Gepatenteerd
gevelsysteem
Een gevel is gezichtsbepalend voor een
gebouw en gevelbekleding kan een gebouw
een bijzondere uitstraling geven. Staco is zeer
actief op het gebied van gevelbekleding en
levert gevelsystemen in zowel roosters als
strekmetaal.

voor een uiterst strakke gevel die absoluut
de aandacht trekt. Bovendien kunnen deze
lamellenroosters in horizontaal beweegbare
vouwroosters worden geleverd die open
kunnen worden gezet en in gesloten stand
een ideale zonwering vormen.

INNOVATIE

CREATE AND INSPIRE

Sinds kort brengt Staco een gepatenteerd
gevelsysteem op de markt. Dit systeem
bestaat uit verzinkte en gepoedercoate
(duplex) stalen roosters waarbij vernuftige
uitsparingen in de randen in combinatie met
unieke montagesets zorgen voor een goede
uitlijning en snelle montage. Afmetingen,
type en kleur zijn bepalend voor het aanzien
van de gevelbekleding. Door architecten veel
gekozen roosters voor gevelbekleding zijn de
Staco lamellenroosters. Doordat de lamellen
horizontaal onder een bepaalde hoek in een
frame zijn gepositioneerd zorgen deze roosters

Dankzij het Staco gevelsysteem zijn er legio
mogelijkheden voor gevelbekleding: van
verzinkte standaardroosters tot gepoedercoate
designroosters. Voor ieder ontwerp is er
een passende oplossing die het gebouw de
gewenste unieke uitstraling geeft.

Unieke montagesets zorgen
voor een goede uitlijning en
snelle montage.

Heeft u interesse in het Staco gevelsysteem?
Neem dan telefonisch of per e-mail contact op
met Jeroen de Beer:
T +31(0)6 53 53 87 69
E j.debeer@staco.eu
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Spoorzone Delft

In het ontwerp van Benthem Crouwel
Architecten staan licht en openheid centraal.

Stedenbouwkundig project “Spoorzone Delft” omvat de bouw van een 2.300 meter lange
spoortunnel met een ondergronds station, een stationshal, een stadskantoor, een parkeergarage,
fietsenstallingen, een stadspark en een nieuwe woonwijk.
In het midden van de spoortunnel, onder het
nieuwe stadskantoor en de stationshal, ligt
het nieuwe ondergrondse treinstation. In het
ontwerp van Benthem Crouwel Architecten
staan licht en openheid centraal. De perrons
zijn hoog en ruim en via de glazen entree van
de stationshal en de glazen mezzaninevloer,
een zelfdragende vloer tussen stationshal en
perron, valt daglicht tot op het perron.

LAMELLENROOSTERS
De staalconstructie voor deze mezzaninevloer
evenals de verschillende noodtrappen zijn
geproduceerd, geleverd en gemonteerd

door Goudriaan uit Oudewater. Om deze
noodtrappen op de perrons af te schermen,
heeft Staco Nederland in opdracht van
Goudriaan lamellenroosters type RL geleverd.
Deze zijn op verzoek van de architect zo
aangepast dat de lamelstaaf iets naar voren
uitsteekt. Tevens heeft Staco thermisch
verzinkte persroosters type RR geleverd voor
de spoortunnel en voor de tunnelwanden die
te zien zijn vanaf het perron. Op verzoek van
de architect hebben de korte zijden van deze
wandroosters geen randen. De tunnel en het
station zijn op 28 februari 2015 in gebruik
genomen.
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Coatwerk
voor
gatehuizen
Vanaf juni 2015 gaat Schiphol op de hele
luchthaven centrale security invoeren. Reizigers
hoeven dan geen security-controle aan de gate
meer te ondergaan. Dit biedt reizigers meer
reisgemak, vrijheid en comfort.
Om te voorkomen dat reeds gescreende
reizigers in contact komen met reizigers die
nog een security-controle moeten ondergaan,
volgen beide groepen reizigers hun eigen
gescheiden routes. Soms passeren ze elkaar
op verschillende niveaus. Om dat mogelijk
te maken zijn op de E-, F- en G-pieren
verlagingen en tussenvloeren aangebracht en
25 gatehuizen met trappen. Deze gatehuizen
staan tussen de gate en het vliegtuig en
maken het mogelijk dat alle passagiers de
juiste route volgen.

Elk gatehuis bestaat uit een gebouw van
circa 10 x 5 x 15 meter en is uitgerust met
2 loopbruggen, een ruimte met roltrappen en
een vestibule. De staalconstructies voor
deze gatehuizen en de vloer-, plafond, dak-,
en wandbekleding zijn geproduceerd en
gemonteerd door De Kok Staalbouw uit
Heerle-Wouw. Circa 1.000 ton staalconstructies,
waarvan 363 ton aan 2D spanten, zijn in
opdracht van De Kok Staalbouw door Rotocoat
in Heerhugowaard thermisch verzinkt en
gecoat volgens de Praktijkrichtlijn poeder &
natlak op zink. Circa 12.850 m2 staal is voorzien
van brandwerende natlakken en circa 14.000 m2
is tweelaags gepoedercoat. Rotocoat Heerhugo
waard heeft alles in huis voor het thermisch
verzinken én coaten van lang en zwaar con
structiestaal en is Qualisteelcoat gecertificeerd.
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Villa Mokum
In het Amstelkwartier,
gelegen tussen Amsterdam
Oud-Zuid en Watergraafsmeer
op tien minuten fietsen van
het centrum, is Villa Mokum
opgeleverd. In het gebied
waren aanvankelijk luxe
appartementen gepland, maar
daar is in de huidige markt
weinig vraag naar. Daarom
is de omslag gemaakt naar
goedkopere wooneenheden
van 28 tot 33 m2 die ook
geschikt zijn voor studenten.
Villa Mokum bestaat uit
627 wooneenheden verdeeld
over vier woonblokken van

zeven verdiepingen. Blokken 1
en 4 met 348 wooneenheden
zijn voor de verkoop en
blokken 2 en 3 met 279
wooneenheden worden
verhuurd.

LAMELLENHEKWERKEN
De woningen hebben grote
ramen met openslaande
deuren zodat de zon maximaal
naar binnen kan schijnen.
De openslaande deuren,
loggia’s en dakterrassen
zijn afgeschermd met
lamellenhekwerken die zijn
geproduceerd door Foldam

Staalbouw uit Purmerend.
Evenals de trappen met
traphekken en leuningen in
de trappenhuizen waarvoor
Staco de roostertraptreden
en -bordessen heeft geleverd.
De hekwerken, leuningen en
trappen zijn door Rotocoat in
Wolvega behandeld met de
Duplexroute: eerst thermisch
verzinkt en daarna tweelaags
gepoedercoat in antracietgrijs
RAL 7016. Zo kunnen de
bewoners van Villa Mokum
veilig genieten van de zon
en de gemeenschappelijke
ruimtes.

16
ROTO

Be Smart!
De FME heeft met ondersteuning van
minister Kamp van Economische Zaken,
Smart Industry stevig op de agenda gezet
(www.smartindustry.nl). Onder Smart
Industry wordt verstaan het versterken van de
Nederlandse industrie door maximaal gebruik
te maken van de nieuwste informatie en
technologische ontwikkelingen zodat bedrijven
efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en
tailor made kunnen produceren.
Opvallend hierbij is dat expliciet de sectoren
agro-food, chemie, technologische industrie
en offshore worden genoemd. Een belangrijk
deel van onze klanten is echter werkzaam in de
bedrijfstakken staalbouw, weg- en waterbouw,
gevelbouw, transport en straatmeubilair.
Wij zijn ervan overtuigd dat Smart Industry

BOERTJE

ook hier van groot belang is. Sneller,
duurzamer en goedkoper produceren met
niet alleen een betere interactie tussen mens
en machine, maar vooral ook tussen klant en
leverancier en binnen de keten, is voor iedere
sector van belang.
ROTO gelooft in samenwerking en het delen
van kennis om hierdoor samen sterker te
kunnen opereren. Onze klanten maar ook
toeleveranciers die deze uitdaging oppakken,
vinden in ROTO een gemotiveerde partner.
Samen voelde altijd al beter dan alleen, maar is
ondertussen ook noodzaak geworden!
	
Ger de Kwaasteniet & Tom van Lindert
Directie ROTO

werkt aan zijn Koninklijk predicaat!
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STAAL EN
STAALBEWERKING

Met dank aan
Anton Constructiewerken
Ensel Staalkonstrukties
Companjen Constructies
Foldam Staalbouw
Goudriaan
De Kok Staalbouw
LBG Ulft
P. Smit constructiewerkplaats
Shipyard De Hoop
Van den Berg Art & Ornament
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