
Opdrachtgevers

“Het was echt helemaal verroest.“

Sjaak Lagerwaard, eigenaar JL Kunststoffen

Dakdekker Applicateur

De Elevatoren zijn zuiginstallaties die 
hoorden bij de Maassilo in de Rotterdamse 
Maashaven. Sinds ruim twee decennia zijn 
de graansilo en de Elevatoren niet meer in 
gebruik. Inmiddels is de silo een bedrijfs-
verzamelgebouw en hippe evenementen-
locatie. De Elevatoren blijven bewaard als 
eyecatchers.

ELEVATOREN MAASSILO’S ROTTERDAMSE HAVEN
Rotterdam, mei 2015

HET RESULTAAT

Een van de Elevatoren wordt een museumstuk in open air. De 
andere twee worden onderdeel van een horecagelegenheid. 
Maar als het aan Sjaak ligt, kunnen de grote stofzuigers na 
twintig jaar zo weer in gebruik worden genomen. “De door-
voeren zijn weer prima afgedicht. En van binnen draait en zuigt 
alles nog, dus laat de boten met graan maar komen.”
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Vragen of meer 
informatie?

We horen het graag!

LANGDURIG
BESCHERMD

TEGEN CORROSIE
DE UITDAGING

Hiervoor was wel een ingrijpende renovatie nodig, die geïnitieerd 
werd door verschillende ondernemers. Zij ondersteunen teams 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de torens 
aan het opknappen zijn.

Sjaak Lagerwaard van JL Kunststoffen krijgt van de dakdekker 
die betrokken is bij het project de vraag om hieraan mee te 
werken. “Ik werk vaker samen met de dakdekker die het vroeg.
Hij zou de bovenzijde van de torens dichten, maar kon niet zo 
veel met de stalen doorvoeren op het dak. Vandaar dat wij in 
beeld kwamen. De ongelijke metalen ondergrond is uitstekend 
af te dichten met Triflex Metal Coat.” Na afstemming met 
adviseur Simon Zwart van Triflex werd voor deze toepassing 
gekozen waarmee de stalen constructie langdurig tegen corrosie 
is beschermd.

DE OPLOSSING

Het werk voor de mannen van JL Kunststoffen bestaat uit het
conserveren van de doorvoeren op het dak van de Elevatoren.
“Het was echt helemaal verroest”, weet hij nog. Mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt doen het voorwerk, zij verwij-
deren alle losse roestdeeltjes. Als het op de afdichting aankomt, 
zet Sjaak zijn collega’s in. Eerst worden de doorvoeren in de 
Triflex Metal Primer gezet voor een betere hechting en vervolgens
afgewerkt met Metal Coat van Triflex.
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