
ICONISCH ONTWERP ENTREEVLOER DE CORRIDOR
Almere, juli 2022

De entreevloer van de Corridor, gelegen 
tussen het winkelcentrum en de 
Hospitaalgarage in Almere Centrum, was 
toe aan een renovatie. De opdrachtgever 
wilde graag een nieuw en iconisch 
ontwerp, daar zorgde de Almeerse 
kunstenaar Kasper Jongejan voor. In de 
uitvoering werd gebruik gemaakt van 
Triflex.

DE UITDAGING

De uitdaging zat hem tijdens dit project in het uitvoeren van 
de specifieke ideeën van de kunstenaar, in combinatie met 
de technische aspecten. Daarnaast was er de wens om de 
renovatie zo snel mogelijk uit te voeren, zodat de Corridor 
niet lang gesloten zou blijven. De kwalitatief hoogwaardige 
producten en systemen van Triflex leenden zich hier uitstekend 
voor.

De entreevloer moest een echt kunstwerk worden, gebaseerd 
op de hoekige en strakke vormen van de gebouwen in het 
centrum van Almere. Het kunstwerk is bovendien onderdeel 
van de Zeegroene Loper; de nieuwe kunstroute door Almere 
Centrum. Ook een kunstzinnige uitstraling, volgens de wensen 
van de opdrachtgever en de kunstenaar, was een uitdaging 
tijdens dit project.
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“De entreevloer moest een echt kunstwerk 
worden, gebaseerd op de hoekige en strakke 
vormen van de gebouwen in het centrum van 

Almere.”



DE OPLOSSING

Het Triflex BFS systeem is een duurzaam gietvloersysteem dat 
de oplossing bood voor dit project. Het systeem zorgt voor een 
gegarandeerd waterdichte en naadloze afdichting. Het BFS sys-
teem is bestendig tegen mechanische belasting en weersinvloe-
den. Dit was voor dit project belangrijk, omdat de entreevloer 
buiten ligt. Het aanbrengen van het systeem kan snel en veilig, 
doordat het koud te aan te brengen is en snel uithardt. Tot slot 
zijn er talloze kleuren en ontwerpen mogelijk met dit systeem, 
iets dat een vereiste was tijdens dit project.

De oude afwerking van de openbare ruimte was ook van Triflex. 
Het voordeel van Triflex is dat de kunststoffen, ook na vele 
jaren, een homogene verbinding aangaan zodat het technisch 
gezien één robuust geheel wordt. Hierdoor hoefde de oude 
afwerking niet helemaal verwijderd te worden.

HET PROCES

In het voortraject hebben alle partijen, waaronder Triflex, bij 
elkaar gezeten om een plan te maken voor het realiseren van 
dit project. De oude afwerking van de vloer is gerealiseerd 
door Meekelenkamp Kunststof Techniek. Deze partij heeft veel 
ervaring met Triflex en complexe ontwerpen en was om deze 
redenen weer een geschikte applicateur voor dit project.

De bovenste laag van de oude afwerking is als eerst geschuurd. 
Doordat de oude Triflex laag niet verwijderd hoefde te worden, 
kon het BFS systeem hierna meteen geplaatst worden. Deze 
bestaat onder andere uit een primer, voor een afsluiting van 
en gegarandeerde hechting aan de ondergrond. Hier bovenop 
kwam de zelf nivellerende, mechanisch belastbare slijtlaag; Tri-
flex ProFloor RS. Daar kwam tot slot een Triflex Cryl Finish over-
heen; een slijtvaste en UV-bestendige gepigmenteerde finish ter 
verhoging van de chemische en mechanische bescherming. De 
finish is ingestrooid met fijn kwartszand voor een antislip effect.

VOOR DE RENOVATIE

HET GEBRUIKTE SYSTEEM
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Opdrachtgever         Applicateur

HET RESULTAAT

Almere Centrum is een duurzaam kunstwerk rijker dat voor 
iedereen toegankelijk is!

Het project heeft geresulteerd in een entreevloer met een com-
pleet andere uitstraling dan voorheen. De uitstraling is een echt 
kunstwerk en voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en 
de kunstenaar. Zowel de technische als de esthetische aspecten 
zijn vakkundig verwerkt. De vloer is goed beschermd en kan er 
weer jarenlang tegenaan. Het gewenste resultaat is behaald, de 
opdrachtgever en de kunstenaar zijn tevreden.
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Triflex BFS systeem, kwartszand fijn
Dit systeem is ideaal om buitenruimtes te 
beschermen. Dit naadloze gietvloersysteem is 
volledig waterdicht, kan mechanisch worden 
belast en is weersbestendig. Door de koude 
applicatie, de lange levensduur en de talloze 
mogelijkheden wat betreft kleur, design en 
antislip, is dit een uitstekende keuze!
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