CASE STUDY

DREEN®CERAMICAPLUS
DE WIJDE BLICK, ROTTERDAM

GALERIJVLOEREN
WOONCOMPLEX IN
HEIJPLAAT HELEMAAL
OPGEFRIST

Toekomstbestendig maken van wooncomplexen betekent ook
zorgen voor een goede toegang tot portieken en woningen. Voor het
huurappartementencomplex De Wijde Blick van wooncorporatie
Woonbron in Rotterdam Heijplaat betekende dit dat de galerijvloeren
verbeterd moesten worden. Zoontjens kon Woonbron hierbij helpen.
Heijplaat is een bijzonder stukje Rotterdam. Niet alleen door de ligging, want het
ligt aan de zuidkant van de Nieuwe Maas
midden in het havengebied. Maar ook door
de inwoners die er al vaak tientallen jaren
wonen. Heijplaat is namelijk ontstaan als
woonwijk voor arbeiders van de toenmalige
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
(RDM). Om de oudere inwoners de mogelijkheid te geven op Heijplaat te kunnen blijven

wonen, is door wooncorporatie Woonbron
in 1991 het appartementencomplex De
Wijde Blick gerealiseerd, vertelt opzichter
Cor de Rooij van Woonbron. “Het is een
complex dat bedoeld is voor 55+. Die zijn er
ook gaan wonen en velen wonen daar anno
2018 nog steeds. Dat betekent dus dat een
aantal voorzieningen op hen afgestemd
moet zijn.”

STRUIKELGEVAAR

Dat is bijvoorbeeld het geval met de toegang tot
de appartementen via de galerij. De galerijvloer is
in 1991 uitgevoerd in beton, maar een jaar of tien
geleden is - zoals op veel galerijen in dergelijke
appartementencomplexen - een extra vloer gelegd.
De Rooij: “Steeds meer bewoners hebben een
rollator en kregen die niet meer makkelijk over hun
drempel. Dus hebben we de galerijvloer opgehoogd
met een schuimplaat van enkele centimeters dik,
met daarop rubberen matten van 15 mm. Die matten
waren nog niet versleten, maar bij de naden begonnen de matten op te krullen. Dat is weer gevaarlijk
voor de bewoners, omdat ze hierover kunnen
struikelen. Dat is opgelost door de naden met
aluminium strips vast te maken op de onderlaag. En
hoewel het een strip van 3 mm betreft, vonden de
meeste bewoners dit toch niet wenselijk. Bovendien
ziet het er rommelig uit.”

OPHOOGVLOER VERVANGEN

In overleg met het management van Woonbron is
besloten om de oude ophoogvloer geheel te vervangen door een nieuwe, duurzame ophoogvloer.
Daarbij kwam Zoontjens in beeld. In Heijplaat is het
Dreen®Ceramicaplus met fixplatelock-systeem
gebruikt, een systeem dat Zoontjens zelf heeft
ontwikkeld. De Rooij: “Daarbij wordt een kunststof
ophoogsysteem gebruikt, dat op de oorspronkelijke betonnen vloer wordt geplaatst. Dit precies
afgesteld op de door ons gewenste hoogte. Boven
op het systeem zijn keramische tegels geplaatst
van 2 cm dik en 60 cm in het vierkant.”

Eindresultaat

Oude situatie

ALS DE WERELD TOCH EENS
TWEE KEER ZO GROOT WAS
Wat ons betreft, kan dat. Die
wereld, twee keer zo groot. Een
wereld die wij met onze eigen
daktegelsystemen perfect
kunnen invullen. Wij durven zelfs
te claimen dat we dé expert
in dakbestrating zijn - met
onze decennialange ervaring.
Of het nu gaat om duurzame
daken of sociale, leefbare
daken. Iedere dag bewegen
we ons tussen architecten en
aannemers. Dakdekkers en
projectontwikkelaars. Uitvinders
en uitvoerders. We luisteren naar
ze, werken met ze en adviseren
ze. Daardoor zijn wij dé partij
die zicht heeft op het dak.
Het is onze higher ground.
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