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Projectomschrijving
In de afgelopen jaren is station Den Haag Centraal gemoderniseerd.
Het voldoet hiermee aan de wensen van de reiziger van nu. Het
station verbindt reizigers, passanten en bezoekers en brengt trein,
bus, tram, RandstadRail, fiets en taxi bij elkaar in een overzichtelijk en
toekomstbestendig OV-knooppunt. De hal vormt een ruime en open
verbinding met de binnenstad van Den Haag. Het station beschikt over
een divers aanbod aan winkels en faciliteert reizigers en bezoekers met
flexibele werk- en ontmoetingsruimtes.
Het Anna van Buerenplein wordt een levendig stadsplein dat de
Openbaarvervoer Terminal met de omliggende culturele instellingen,
ministeries, New Babylon, Universiteit, bedrijven en overige
voorzieningen verbindt. Het plein fungeert als rustpunt te midden van
de drukke bebouwing en bedrijvigheid.
Het plein wordt ingericht met groen, water en zitgelegenheid. Deze
worden gecombineerd in grote elementen waardoor het plein open en
overzichtelijk blijft. In de ruimte tussen stationshal en het Nationaal
Archief komt een waterpartij met zitranden en spuiters. Het Anna van
Buerenplein is tevens het startpunt van de zogenoemde Haagse Loper.
Dit is de route van het Anna van Buerenplein via de Turfmarkt richting
het stadhuis en het Spuiplein waarmee de gemeente het station en het
centrum beter met elkaar wil verbinden.

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

Projectvoorwaarden
De vloer van de fontein is opgebouwd uit 729 verschillende
mozaïektegels. De tegels zijn gemaakt van het materiaal terrazzo, een
architectonisch beton met daarin gepolijst natuursteen. In de terrazzo
tegels komen grote zwarte stippen, elk variërend van grootte, op een wit
vlak. Op afstand, bijvoorbeeld vanuit de tram of het centraal station, zie
je dan levensgroot het gezicht van Anna van Bueren. Door middel van 169
gekleurde waterstralen zal Anna de komende decennia het gezicht zijn
van het hart van Den Haag.
Sika oplossing
Om een goede hechting van de lijm te garanderen werden de tegels
eerst voorbehandeld met Sika® Primer-3 N. Vervolgens zijn alle
tegels onderling afgedicht met Sikasil® Pool welke UV-bestendig
is en uitermate geschikt voor permanent contact met water zoals
in de fontein. De fontein steunt voor 1/3 deel op een onderliggende
parkeergarage en staat voor het overige deel op 14 betonnen palen van
10 meter lengte. Dit bracht als uitdaging met zich mee om de tegels op
de juiste hoogte te stellen. De fontein zal in juli van dit jaar gereed zijn
met eind augustus een feestelijke opening.
Betrokken partijen
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Aannemer: Van Dijk Maasland B.V.
Producent Terrazzo Tegels: Tomaello B.V.
Applicateur: Dam Kitwerk B.V.
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