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In opdracht van woningcorporatie Staedion is de Naaldwijksestraat in Den
Haag recent gerenoveerd. De reden voor renovatie was de slechte staat
van de gevel: er waren tochtige kozijnen en het aanzicht was gedateerd.
De samenwerkende partijen stonden voor de uitdaging
om voor de bestaande dichte gevelvlakken een oplossing
aan te dragen die niet massief en robuust oogt. Holonite heeft voor deze renovatie unieke elementen op maat
geproduceerd, waarop op een abstracte wijze vliegende
mussen zijn afgebeeld.

Optie 2: Opstijgende mussen

Renovatie Naaldwijksestraat Den Haag met unieke Mussenpanelen.
Optie 2: Opstijgende mussen
Optie 3: Mussen tegelpatroon
Optie 1: Escher vogelmotief

Projectgegevens Mussenpanelen
Locatie: Naaldwijksestraat, Den Haag
Opleveringsdatum: juli 2017
Architect: Vanschagen Architecten
Opdrachtgever: Staedion
Aannemer: Van Omme & de Groot B.V.

Toegepaste producten: maatwerk panelen
Holonite, zogenoemde Mussenpanelen
Bekistingsmat: NOE Plast
Foto’s: DAPH Dutch Architectural
Photographers

Klaas Waarheid, Vanschagen Architecten:
“Dit deel van de Schilderswijk oogde truttig en versleten,
toen we de opdracht kregen. Voor de vele gesloten
vlakken van de gevels wilden we geen plaatmaterialen
gebruiken - daarvan is er in de Schilderswijk al genoeg.
Het was onze ambitie om een nieuwe laag van de geschiedenis zichtbaar te maken op deze plek.
Ik heb in die tijd onder andere het boek van Diederick
Klein Kranenburg gelezen: ‘Samen voor ons eigen’, over
de geschiedenis van de Schilderswijk. En wat telkens naar
voren kwam, was de rol van het buurthuis De Mussen.
Een wijkcentrum, beheerd door een familie, dat al decennialang een bindende factor is in de wijk. De symboliek
van de mus, als een vogel die weet te leven van de restjes
die anderen achterlaten, sprak me ook wel aan. Een
levenskunst die past bij de Schilderswijk.
We hebben de schetsen van de Mussenpanelen bij ons op
kantoor gemaakt en verder uitgewerkt. Met verticale en
horizontale elementen. Soms zijn de beelden gespiegeld.
Ja, er is wel een zekere associatie met Escher.”
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Voorstellen voor het patroon in de panelen, rechts het gekozen patroon. Beeld: Vanschagen Architecten.

W1625 Naaldwijksestraat | Bewonersmiddag | 19 september 2016

Bestaand gevelbeeld

Nieuw ontwerp Naaldwijksestraat: meer openheid, verschillende materialen en rustige kleuren.
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Oude situatie Naaldwijksestraat, met felle kleuren en gesloten geveldelen. Beelden oud en
nieuw: Vanschagen Architecten.
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Verholen ventilatierooster waar mogelijk
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Bestaande daktrim

Prefab beton element met mus-duif
prefab
element
motief 515 x 1500mm
met patroon

Alphaton keramische gevelbekleding 300 x 500mm

Verholen ventilatie DucoTop
50 ZR
verscholen
ventilatie
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. Standaard & Maatwerk - wij bieden een ruim standaard assortiment en eindeloos veel mogelijkheden op
het gebied van maatwerk. Door de jaren heen hebben
we met het creëren van eigentijdse gevelelementen onze
expertise verfijnd en grenzen keer op keer verlegd.
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Vijf tips om aan de slag te gaan met Holonite:

Verholen ventilatie DucoTop 50 ZR

2.

Een nieuwe
luifel
boven
de voordeur
Verticale
doorsnede
bij dakrand.
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Kwaliteit & Duurzaamheid - ons product is kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam - wij zijn zeer selectief in de
keuze voor onze grondstoffen. Onze grondstoffen zijn op
een milieuvriendelijke manier gewonnen en wij zijn hierover transparant naar u.
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3.

Flexibiliteit & Service - wij zijn er voor u. Dit betekent
dat wij vanaf het begin tot het einde betrokken zijn bij uw
project als partner, meedenker en met een adviserende
rol. Zo kunnen we met elkaar elk gebouw van een eigen
identiteit voorzien.
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Luifel Prefab beton
prefab element
beton
LED 200
LED Giotto
lamp

Luifel Prefab beton
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Giotto LED 200
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Verticaal detail nieuwe luifel.
Tekeningen: Vanschagen Architecten.
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Uniciteit & Futureproof - Holonite producten zijn
verkrijgbaar in diverse kleuren en texturen en zijn Cradle
to Cradle gecertificeerd. Als u kiest voor Holonite bent u
verzekerd van een futureproof product dat iedere gevel
een unieke, tijdloze en karaktervolle uitstraling bezorgt.

5.

Werkvoorbereiding & montage - Holonite beschikt
over kennis en kunde om, indien gewenst, de werkvoorbereiding professioneel te verzorgen en denkt hierin mee
met de vraag van de klant.
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Holonite B.V. - Ambachtsweg 9 - 4691 SB Tholen
0166-601300 - www.holonite.nl - info@holonite.nl

