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Project 4: Slotjes Oost en 
Oosterheide te Oosterhout
Omvangrijke renovatie met Premax®+ dorpels

In Oosterhout in de wijken Slotjes Oost en Oos-
terheide zijn 363 platdakwoningen gerenoveerd. 
Deze grootscheepse renovatie is in opdracht van 
Thuisvester en in samenwerking met Ballast Ne-
dam en Driessens een jaar geleden gestart. Holo-
nite heeft voor dit project Premax®+ laagreliëf-
dorpels geleverd die bijdragen aan een beter ge-
isoleerde en energiezuinigere woning.
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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 3: Nieuwbouw 60 appartementen Uilennest te Hattem

Over Holonite

Project 1: Vermeer- en Ruisdaelstraat te 
Alphen aan den Rijn Renovatie van 54 woningen

Op maat gemaakte muurafdekkers en raamdorpels

Blanksma Bouwbedrijf heeft 54 woningen gerenoveerd in op-
dracht van woningstichting wonenCentraal. Holonite heeft in 
dit project bijgedragen met op maat gemaakte donkergrijze 
kaders en bordeselementen. De kozijnen met rondom de die-
per liggende kaders worden als het ware 3D uitgelicht en 
voorzien de drukke, kleurrijke gevel van een subtiele afwer-
king. De op maat gemaakte sierelementen boven de deuren 
insinueren een imposante entree waarbij maximaal rekening 
gehouden is met lichtinval.

In opdracht van woningstichting Triada zijn deze energiezui-
nige en levensloopbestendige appartementen gebouwd door 
bouwbedrijf Salverda en ontworpen door Groosman Partners 
architecten uit Rotterdam. Holonite heeft bijgedragen in dit 
project met rolstoeldorpels en op maat gemaakte muurafdek-
kers en raamdorpels.

TM

Project 2: Nieuwbouw van bijzonder gemeentehuis te Doorn
Geïsoleerde gevelplinten en maatwerk raamdorpels met aangegoten kopschotten

Het nieuwe gemeentekantoor van gemeente Utrechtse Heuvelrug 
bestaat uit drie losse gebouwen en is gevestigd in Doorn. Het is 
ontworpen door Inbo Rijswijk en gebouwd door Ballast Nedam 
Bouw & Ontwikkeling Midden. In dit project heeft Holonite bijge-
dragen met o.a. geïsoleerde gevelplinten en raamdorpels. De 
geïsoleerde gevelplinten geven de oudroze gevels niet alleen een 
statige look maar beschermen tegelijkertijd de kwetsbare voet 
van het gebouw.


