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VAN GROOT
BELANG VOOR EEN
CONGRESCENTRUM

Projectreview Parkeren

RAI Amsterdam, het Elicium Centre
In 2009 werd RAI Elicium feestelijk geopend. Een kroon
op een periode van hard werken met als resultaat een
schitterend nieuw gebouw waar heel Amsterdam trots op
kan zijn. Een futuristische eyecatcher voor congressen,
vergaderen en ook kleinschalige bijeenkomsten.
Bij de bouw van het Elicium kwamen oud en nieuw samen.
Het Elicium werd gecombineerd met de reeds aanwezige
parkeergarage. Dit door de parkeergarage te voorzien van een
grote uitsparing waar het nieuwe Elicium als het ware in werd
afgezakt.
Dit betekent een hoop verantwoordelijkheid voor de aangebrachte
aansluitingen. Deze bleken na verloop van tijd onvoldoende en
vertoonden lekkages. Ook voordat werd gestart met de bouw van
het Elicium, waren in de parkeergarage reeds lekkages aanwezig.
Ondanks diverse reparaties een aanhoudend probleem.
Triflex was in eerste instantie aangetrokken als adviserende partij
met betrekking tot de details. Na overleg met de betrokken partijen

werd door Triflex ook advies uitgebracht over de dekdelen en
hiermee het totale project. Triflex adviseerde in fases te werken met
het Triflex ProTect systeem, en voor de detailaansluitingen gebruik
te maken van Triflex ProDetail.
De bovenlaag inclusief asfalt en klinkers werd verwijderd en de
bestaande onderconstructie werd gestraald en gefreesd. In slechts
drie dagen tijd werd 800 m2 Triflex aangebracht. Triflex ProTect op
het parkeerdek en met Triflex ProDetail werden details afgewerkt.
Door de intensieve samenwerking tussen alle partijen en
de genomen voorzorgsmaatregelen hebben de RAI en haar
evenementen geen hinder ondervonden. Zo werd onder andere
gebruik gemaakt van een grote tent zodat doorgewerkt kon
worden. Een snelle doorlooptijd, van groot belang voor een
congrescentrum!
Afgelopen zomer werd de eerste fase opgeleverd. Vanaf 2016
wordt gestart met de volgende fases.

Projectdetails

Betrokken partijen

Project:
Plaats:
Systemen:
Opgeleverd:
Oppervlak:

Opdrachtgever:
Advies:
Grond, sloop en
herstelwerk:
Applicateur:

RAI Amsterdam Elicium Centre
Amsterdam
Triflex ProTect, Triflex ProDetail
Zomer 2015
800 m²

Triflex ProTect












Volledig gewapend systeem
Waterdicht
Snel uithardend
Duurzaam
Slijtvast
Koud aan te brengen
Scheuroverbruggend
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Wortelbestendig volgens FLL
Naadloos

RAI Amsterdam
Royal HaskoningDHV
ESA (Europa Service Amstelveen B.V.)
Multi Protect Nederland

Systeemopbouw

Triflex ProTect
Triflex Speciaalvlies
Triflex ProTect
Triflex Cryl Primer
Ondergrond
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