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Projectomschrijving

Projectdetails

Het Huis van de Stad of te wel het gemeentehuis in Gouda,
is door het statige ontwerp met zijn geruite gevel een echte
blikvanger in de omgeving. Het gebouw staat symbool voor
wat Gouda grootgemaakt heeft: De Stroopwafel.












Het prachtige en markante gebouw hoort natuurlijk in een
bijzondere omgeving te staan. Alleen dan komt het ontwerp
volledig tot zijn recht. Om de bereikbaarheid van het nieuwe
gemeentehuis te optimaliseren moest de bestaande
fietsenstalling worden verplaatst en uitgebreid. En ook aan
het ontwerp en de uitstraling van de 2-laagse fietsenstalling
is veel aandacht besteed.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Gemeente
Gouda. Om het fietsendek alleen maar te voorzien van een
kleurlaag, past niet in het beleid. Daarom is gekozen om een
volledig gewapend, duurzaam Triflex membraan aan te
brengen. Het bijkomende voordeel van de producten van
Triflex is dat er altijd een uitstraling gecreëerd kan worden
die voldoet aan de wensen van zowel de architect, de
opdrachtgever als de eindgebruiker.
Kortom met de gewenste “zanderige” uitstraling van deze
Triflex producten, past het fietsendek perfect bij het gebouw.

Project: Fietsenstalling Stadhuis
Plaats: Gouda
Systeem: Triflex BTS-P systeem
Opdrachtgever: ProRail
Architect: Soeters Van Eldonk Architecten
Aannemer: Züblin Nederland bv
Applicateur: Blom Flooring Systems
Opgeleverd: Juni 2012
Oppervlak: Buitendek: 2.355 m², Binnen: 1.600m²
Bijzonderheden: Door de standaard mengverhoudingen van
het gekleurde kwartszand aan te passen, is het beoogde
resultaat ontstaan.

Projectfoto‘s

De fietsenstalling op maaiveldniveau

De fietsparkeergelegenheid biedt plaats aan

Door gebruik te maken van een dubbeldeks

4.000 fietsen

fietsenrek, kunnen op een beperkte ruimte meer
fietsen geplaatst worden

Door de dilatatie te voorzien van een Migutan

De samenstelling van de “zanderige” instrooiing

profiel is deze gegarandeerd waterdicht

Het eindresultaat: Een prachtig fietsendek met de
gewenste uitstraling!

Triflex BTS-P systeem









Gegarandeerd waterdicht
Duurzaam en slijtvast
Koud aan te brengen
Naadloos
Mechanisch belastbaar
Flexibel
UV-bestendig
Volledig gewapend meerlaagsysteem
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