


ABT MAAKT ANTlSLIPCONSTRUaiE VOOR HOUTEN VLONDERS

KOUT IS EEN MOOI MATERIAAL VOOR VLONDERS. AlGENVORMING KAN

HET HOUT E(HTER smGlAD MAKEN. VEEl OPLOSSINGEN WERKEN

AlLHN TIJDELIJK Of ZElFS AVERECHTS. ING. (ARL PETER GODSSEN

ZAG IN EEN OMGEKHRD PERSloomt EEN mAALBARE EN

DUURZAME OPLOSSING. 'RIBBElS FREZEN IS WEL HEEL ERG DOM:

'Het stadsdeel
Zeeburg eiste zelfs

rubbef5trips'

" H.. p/a<lISCn ...n" ....,u·
.I<><p md pc''''''''II<1.

<Il Bij 1><1 fol<>aroftrtn ....n dj,
prolC!";pc I:w<I", O1rl P<l<'
Goo...n op hel Hkc pc11rOO$UI1
lI,.bMq"

onlOOI
De persroosIer$ :zijn

voor het gebruik.a1s v\on.
derroosters wel ietsun'
geput 'Aan de ondm:ijde
(flOI'mU1 de bo.-emijde

van de penroostert) moeten uit de strippm
sTukjes v;ln 10")0 mm ",'Olllenui~,
wdat (rtgC1l)....lIter eronder "'-eg kan Iopen',
zegt Goouen. 'De levensduur ,-an de\'londer·
roosters is afhankelijk Vlln de gebruikte hOUI'
soort. Met hout uit duuruamheidsklasse I is
dit meer dan as jur. Kapone ofverslelen
delen zijn relatief lIemakkelijk uit de vaste
structuur van het persrooster te halen. Het
vastzetten van de houten delen moet echter
wel gebeuren met bou~esen moertjes van
thermisch ~inJclswl of roestvrijsba1. Elek,
trolytisch ~jnJcte ~tîgîngsmiddelen zul·
Ien de levensduur van het ylondel"IOO$ter ver·
konm:

Inmidde:1s is het idee door Ir. Paul Klunder
,'all ABT in ,...mmwerkîng met penroo$ter·
fabrikant Us·pen verder uitge'A~ Een
v\onderrooster met duu=rn gd:eurd boul
zoals CUrmlnl, kost ongtYffl" n8 euro per m ' ,_

~....._..........
N~

-PO.. '. ferm had hij echter een
'eurebmoment'. 'Ik

lw:I het protol)'pe voor~ foto op een Jl'i'fS'
rooster gelegd. Toen ug ik ineens dat een
omgÜeerd penrooster ook heel bruikbaar i.
als dl'llllende antislipeonstruetie ,wr houten
vlonders:

Een persrooster is opgebouwd uit ""ft
soorten melalen stroken, dl'llag· en vulstaven,
die h.1aks op elbar sban. Op de 'kruisplInten'
hebben de strips inkepingen, waardoor ze on·
der druk in elkaar kunnen worden liepen!.
De dra.aptaven zijn 0Vff het algemeen hoger
dan de VU!Suven. Aan de onderzijde steken de
bogen' drugstaven durom uil 'Door het
rooster om te druim passm de vIonderpbn·
ken tuuen deze uilS!eUnde dra.apbven, Bij
een goed if:kozm dîlcte~n de planken 0
men de dnagstaVl:\'l 001< iets boven het bout
uit als antisJipribbds.'

PUSlOOSTER
HoeW(!1 rubber

de gladheid voor·
komt, heeft~e oplossing wel een groot 1l.1.

deel. 'Oot ingeperste strips gun ll.1 verloop
van tijd loszitten, v.urdoor het onderhoud
flink duurder worol' ABT ont'Aiefp in SllJl'"ll:\'l'
wftking met het Deense architectenbureau
p:NidK'Il een .a1tfm.atief...-...arbij ze de rub
ber5troken YftVingm door een ijzeren strip
dir VUWt in een sblen wnstnaetie. Toen
Coouen het nieu",'e prototrJl'i' wilde fotogra·

Bil DE BOUW VAN DE "ATI.STOEP
vm de, PHsengt'r!i Terminal Amsterdam
(PTA) aan bet IJ is ...~ te ..m ge
lPl'n. Ook O\'t'r dof, Wlr11l van de boulm delen
is nagtcbcht een doorsnede V3n 9S J: JO mm
zonderg~n. mur met :afgeronde ~k~n
om het "''liter snel afte \'Otrtn. Deze Im'thode
is niel gebruikelijk, m~tal WQr<ien er ribbels
in het houl gefr~.ln&-Carl Peter Goossen,
10l'1l nog projectleider bij uitvoerder ABT, zegt
over deze aanp<iJ,;, 'Ribbels in hel houl frezen
is ~l ers dom. In de groeven blijft water
sw.n. Dil be'vorden de groei"'ln algen die het
hout glad maun. Bovendien bevriest dit water
in de winll!1" en onl:Stlal er een ijsbun.'

HCIe\Io~de~vooraf~ hoekm in
hd ontwt'l'p dus goed~wu. tnd Ilöl

1..5 jaar lOdI~op wuniooo- de ...'lI
lftStoep op sommige pbatsen~ ..'mi..
Em~ oplossing bkd:: noodzakeIiik
'Het~ zm:.urg~ zelfs rubbemrips..'

Dezelfde bouten pbnkm worden ook ge
bruikt bij een unW gebouwen die %idl in~
dir«teomgcvingvan dl- PTA bmndm: het

nieu....e Muriekge
bouw, het Bimhui$
en een hotel.
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