Project 4: Nieuwbouwproject
Utrecht
De Wetering-Zuid

DELA coöperatie heeft op bedrijventerrein de
Wetering-Zuid in samenwerking met Povse &
Timmermans architecten & ingenieurs en
aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen een nieuw
crematorium gerealiseerd met uitvaartfaciliteiten.
In dit project heeft Holonite bijgedragen met
maatwerk geïsoleerde gevelplinten die een lange,
ronde lijst vormen en de voet van het amoebevormig gebouw sieren en deze tegelijkertijd
beschermen tegen vocht en vuil.
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Over Holonite

TM

Als producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en
muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen heeft Holonite sinds 1969 binnen de bouw
en de kozijnenindustrie een leidende positie verworven. Holonite bedient de Nederlandse,
Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte
gevel- en afbouwelementen, van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot
indirect de particulier. Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich op de
kozijnenindustrie.

Project 1: Nieuwbouwproject Tilburg
48 woningen in Koolhoven Buiten

Project 3:
3: Nieuwbouw
Nieuwbouwproject
Den Haag Uilennest te Hattem
Project
60 appartementen
Nieuwbouwproject
30 woningenenaan
de Wapserveenstraat
Op
maat gemaaktevan
muurafdekkers
raamdorpels

In Koolhoven Buiten aan de westzijde van de rivier de Donge
is het project Dongehof gelegen. In Dongehof heeft Triborgh
Gebiedsontwikkeling in samenwerking met Hilberink Bosch
Architecten 12 twee-onder-een-kapwoningen, 28 rij- en
hoekwoningen en 8 bungalows ontwikkeld en gerealiseerd.
De woningen zijn licht en zonnig en de gevels ogen speels
door de verschillende metselwerkverbanden en de drie soorten
bakstenen. In dit bijzondere project heeft Holonite bijgedragen
met Premax dorpels en standaard raamdorpels. Deze
elementen en het doorlopende lijnenspel in de gevel hebben
het geheel van een maatwerk uitstraling voorzien.

Onder de naam Lieverley realiseerde ERA Contour in samenwerking met architectenbureau FORM in de wijk Morgenstond-West aan de Wapserveenstraat, 30 ‘beterBASIShuizen’.
Holonite produceerde voor het project Lieverley witte kaders,
muurafdekkers en spekbanden. Deze witte elementen vormen
een mooi contrast in het bonte metselwerk.

Project 2: Nieuwbouwproject Teteringen
Nieuwbouwproject Bouverijen gefaseerd gebouwd en opgeleverd

Het nieuwbouwproject Bouverijen in Teteringen is in fasen gebouwd en opgeleverd. In totaal zijn er ongeveer 640 woningen
en een brede school gerealiseerd. De Nederlandse Bouw Unie is
de opdrachtgever van dit project en de betrokken architect is
Mulleners + Mulleners uit Amsterdam. Holonite heeft in dit project bijgedragen met donkergrijze en witte raamdorpels, kaders
en muurafdekkers. Ook zijn de schoorstenen van afdekkers
voorzien. Deze gevelelementen versterken op een subtiele manier het witte en oranje metselwerk.

