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Projectomschrijving

Projectdetails

Veel mensen reizen tegenwoordig met de fiets naar het
station. Om dit nog aantrekkelijker te maken is het project
“Meer ruimte voor de fiets” in het leven geroepen. ProRail
zorgt er samen met provincies en gemeentes voor, dat er
meer fietsenstallingen worden gebouwd.
ProRail heeft hiervoor het concept Design en Construct in de
markt gezet. Wat, tot nu toe, een succes is gebleken.












Ook de fietsenstalling in Castricum is volgens dat concept
gebouwd. Het bijbehorende eisenpakket bevat niet alleen
een waterdichting, maar ook op het gebied van uitstraling
zijn er diverse eisen vastgelegd. In dit geval moet het
fietsendek de bezoekers het gevoel geven dat ze op het
strand zijn.
Door de goede ervaringen qua techniek en esthetiek bij het
project fietsenstalling te Gouda was de keuze ook hier een
Triflex systeem toe te passen snel gemaakt.
Als afwerking werd gekozen voor vuurgedroogd kwartszand
met een kleurfinish in RAL 1002.
Ook de looppaden van de binnenvloer van de 2-laagse
fietsparkeervoorziening werden voorzien van een Triflex
systeem. Door gebruik te maken van diverse systemen
bleven de kosten binnen het budget en is de gewenste
uitstraling een feit.

Project: Fietsenstalling Stationsweg
Plaats: Castricum
Systeem: Triflex ProPark, variant 1 en Triflex BAS
Opdrachtgever: ProRail
Adviesbureau: Advies- en Ingenieursbureau Movares
Aannemer: Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.
Applicateur: Breijer Betonconservering bv
Opgeleverd: April 2013
Oppervlak: 650 m² buitendek en 570 m² binnenvloer
Bijzonderheden: Ondanks de lang aanhoudende winter was
het toch mogelijk om de afdichting op het fietsendek buiten
aan te brengen.
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Het betonnen fietsendek voor het aanbrengen van

Alle details zijn voorzien van het duurzame en

Het Triflex systeem wordt verzegeld door het

het gewapende Triflex systeem.

waterdichte Triflex membraan.

aanbrengen van Triflex Cryl Finish 209 in de RAL
kleur 1002, zandgeel.

Ook de details zijn voorzien van de kleurfinish om

Door de kleur van het fietsendek af te stemmen

Binnen zijn alleen de looppaden voorzien van een

de gewenste uitstraling te verkrijgen.

op het straat werk ontstaat één geheel.

coatingsysteem. Een kostenbesparende, maar
toch duurzame oplossing.

Triflex ProPark systeem











Waterdicht
Volledig gewapend systeem op basis van PMMA
Naadloos
Uv-bestendig
Mechanisch belastbaar
Flexibel
Antislip
Scheuroverbruggend
Bestand tegen dooizouten
Snelle uitharding, ook bij lage temperaturen

1 Ondergrond
2 Triflex Cryl Primer
3 Triflex ProPark
4 Triflex Speciaalvlies
5 Triflex ProPark
6 Triflex DeckFloor slijtlaag
7 Instrooimateriaal
8 Triflex Cryl Finish 209
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