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Wie aan Pernis denkt, ziet overslaghavens en de
olieraffinaderijen. Dat beeld is niet helemaal terecht, omdat
Pernis zijn dorpse karakter heeft weten te behouden. In deze
betrekkelijke oase is aan de rand van een jaren ‘50 wijk een
klein wooncomplex gerealiseerd. De publieke ruimte speelt hier
een grote rol. Het idee gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor
de publieke ruimte vergroot de sociale controle. In de
Corneliahof is deze overtuiging verder uitgewerkt.












De appartementen zijn rond een hof gesitueerd. De galerij aan
de binnenzijde heeft de vorm van een ‘9’ en is zo breed dat hij
een verlengstuk van de woningen is geworden, waardoor de
bewoners sneller een praatje met elkaar maken. Door het
niveauverschil tussen de woningblokken is op één plaats de
galerij uitgevoerd als een brede luie trap.
Tijdens de bouw in 2007 is gekozen voor toepassing van beton
in milieuklasse 3. Dit om onder andere algengroei tegen te
gaan. De betonnen galerijvloer is na het storten aan de
bovenzijde geborsteld, waardoor een stroef oppervlak ontstond.
Echter na een aantal jaren voldeden de galerijen niet meer aan
de stroefheideis en moest er gezocht worden naar een
oplossing. Deze werd gevonden in het duurzame en moderne
Triflex BAS systeem.

Project: Galerijen Corneliahof
Plaats: Pernis
Systeem: Triflex BAS
Opdrachtgever: Woonbron Hoogvliet
Architect: MASSA
Aannemer: Van Wijnen Stolwijk
Applicateur: Rumitec Beton Onderhoud
Opgeleverd: April 2013
Oppervlak: 647 m²
Bijzonderheden: Het Triflex BAS systeem is niet alleen
voldoende antislip maar heeft ook uitstraling, is duurzaam en
zorgt tijdens het aanbrengen voor weinig overlast bij de
bewoners.
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Naast het coatingsysteem zijn de trapneuzen

Het Triflex BAS systeem sluit naadloos aan op het

Om de levensduur te verlengen van het systeem

voorzien van een extra witte signalering.

trappenhuis.

en de constructie zijn de dilataties
scheuroverbruggend afgedicht.

Door het vloeibare materiaal, kan de afwerking

De goten zijn geïntegreerd in het systeem.

Een moderne uitstraling die past bij het complex.

tegen het hekwerk geplaatst worden.

Triflex BAS systeem
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Antislip
Mechanisch belastbaar
Koud aan te brengen
Snel uithardend
Naadloos
Chemisch bestendig
UV-bestendig

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProFloor R
4 Gekleurd kwartszand
5 Triflex Cryl Finish Satin

