Prijswinnende
detaillering in Heerde
Met ‘Appartementencomplex in Heerde’ heeft Habovo Afbouw BV de wedstrijd ‘Strikolith-project van het jaar’ gewonnen. Vooral de complete detaillering scoorde hoog bij de jury. Het afbouwbedrijf uit IJsselmuiden won er een
weekend Barcelona voor twee personen mee.
Schijnwerpers op gevelstuc

Met de wedstrijd ‘Strikolith-project van het jaar’
wil de leverancier van stucproducten het werk
van de stukadoor een podium geven. Het gaat
dan om zowel binnen- als buitenstucwerk. “Er
worden zo veel mooie projecten gemaakt, daar
mag best meer aandacht voor zijn”, zegt Jeroen
Woertman van Strikolith. Samen met directeur
Hans Mancini overhandigde de rayonmanager de
prijs aan Herman Boeve en Roel Tromp van Habovo Afbouw BV. “Er waren veel mooie inzendingen maar onze jury koos voor dit project vanwege
de detaillering. Die was erg compleet en goed en
dat heeft een prachtig eindresultaat opgeleverd.”

Appartementencomplex Heerd, voorzien van Strikocem Mep+it,
geschuurd met Strikocem K13, afgewerkt met Strikolith Peents
Pearlcoat en voorzien van Strikolith Spouw ventilatieroosters.

Netter, strakker, zekerder

Jeroen Woertman doelt onder meer op de spouwventilatie. In plaats van de bekende ‘bijenbekjes’
heeft Hebovo de Strikolith Spouwroosters toegepast. “Die breng je in het stucwerk aan na het
sausen. Dat levert een veel netter resultaat op
dan het vieze rommelige beeld van de gebruikelijke systemen.”
Ook over de stucstops rond de betonnen spekbanden was de jury enthousiast. “Dat maakt het
niet alleen veel strakker, maar het vermindert
ook de kans op schade.”

Continu meedenken

Habovo Afbouw is blij met de prijs, en niet alleen
vanwege het weekendje Barcelona. Commercieel
manager Roel Tromp is vooral enthousiast over
de waardering die er uit spreekt voor de werkwijze van Habovo. “We zitten graag vooraf met de
betrokken partijen om de tafel om mee te denken
over de aanpak. Dan kun je tot een mooi en technisch goed eindresultaat komen. Ook bij deze
appartementen hebben we dat gedaan. In het
voortraject en tijdens het project hadden we
doorlopend contact met de ontwikkelaar, de aannemer en de architect. Zo konden we continu
bijsturen op details, meedenken over technisch
goede oplossingen voor bijvoorbeeld een waterdichte aansluiting op de betonnen spekbanden.”

Belangrijke bijdrage

Roel Tromp vindt de Strikolith-prijs een goed initiatief. “Stukadoorsbedrijven verdienen meer
waardering voor de kwaliteit die ze neerzetten.
Ze zijn vaak het ondergeschoven kindje terwijl ze
zo veel meer kunnen bijdragen aan het welslagen
van een bouwproject.”
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