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PROJECTOMSCHRIJVING
Op de plaats van de voormalige Volvo-garage aan de Van der Hooplaan in
Amstelveen is medio januari 2017 dan eindelijk een hagelnieuw filiaal van
Coop supermarkten geopend. Dit nieuwe pand, dat op steenworp afstand
van het hart van Amstelveen ligt, sluit naadloos aan op de bestaande
woningen en winkelstrip aan de oostzijde van de Van der Hooplaan. In
eerste instantie stuitte het idee op verzet van omwonenden, vanwege
vermeende toekomstige verkeers- en parkeeroverlast.
Netjes Beheer B.V., verantwoordelijk voor het nieuw te bouwen filiaal,
kwam met de oplossing om een ruim parkeerdek op het dak van de
nieuwe Coop supermarkt aan te leggen. Uitsluitend de bewoners van
de flat boven het winkelcentrum kunnen daar parkeren en het terrein
is afgesloten met een slagboom. Het winkelend publiek heeft daardoor
meer ruimte beneden om te parkeren.

PROJECTVOORWAARDEN
Netjes Beheer B.V. wilde een duurzaam parkeerdek aanleggen, inclusief
hellingbaan voor bewoners boven het winkelcentrum, dat waterdicht
en scheuroverbruggend zou zijn. Na het zien van meerdere reeds
uitgevoerde projecten koos de opdrachtgever voor Sika. Al in het
voortraject zijn met alle betrokken partijen alle details en kritische
punten doorgenomen.
SIKA OPLOSSING
Om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever werd voor het
parkeerdek van 1680 m2 gekozen voor zeer elastisch systeem bestaande
uit een Sikafloor® primer en een membraanlaag Sikafloor®-350 N.
De daaropvolgende slijtlaag Sikafloor®-375 werd ingestrooid voor een
perfecte anti-slipafwerking. De uiteindelijke seallaag werd in een twee
verschillende kleuren aangebracht waarmee de parkeervakken werden
gecreëerd.
Deze combinatie is in het bijzonder geschikt voor parkeerdekken
vanwege de goed berijdbare, scheuroverbruggende en waterdichte
eigenschappen. Voor de hellingbaan van 172 m2 werd een combinatie van
Sikafloor®-3240 en -359 N gebruikt waarbij een uitstekende anti-slip
afwerking mogelijk is.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Netjes Beheer B.V.
Architect: B.A.G. Architectuur en stedenbouw
Bouwbedrijf: Bouw-, timmer- en onderhoudsbedrijf Paul Loef B.V.
Applicateur: SealteQ Ivacon B.V.
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