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Combinatie van diversiteit en esthetiek uniek voor parkings

Parkeergarage Emmen telt 160 typen
TT-platen van schoon beton (CUR 100)
KOOTSTERTILLE
ondergrondse

–

De

nieuwe

parkeergarage

in

het

centrum van Emmen wordt gebouwd met
385 TT-platen in 160 varianten van Haitsma
Beton. De grote diversiteit aan prefab
betonnen

elementen

en

de

hoge

esthetische eisen (CUR-Aanbeveling 100
B1)

zijn

uniek

voor

de

bouw

van

parkeergarages.

Midden tussen de bestaande bebouwing realiseert Strukton Civiel Projecten in opdracht van de
Gemeente Emmen een tweelaagse, openbare parkeergarage voor 460 voertuigen. Om de
parkeergarage op deze krappe bouwlocatie te laten aansluiten op bestaande gebouwen (m.n.
appartementencomplex De Lindenhof en de bibliotheek), levert Haitsma Beton 160
verschillende typen TT-platen van 3,75 tot 15,55 meter lengte. Daarnaast is de diversiteit nodig
om de hellingbanen, de uitkraging (oostkant) en de inspringing (westkant) van de bovenbouw
mogelijk te maken.

Complexe engineering en productie
Er zit voor Haitsma Beton weinig repeteerwerk in de prefab elementen, beaamt projectleider
Jasper Doornbos. “Dat heeft grote impact op onze engineering en productie, die gebaseerd zijn
op een hoofdontwerp van Strukton. En omdat er veel installatieleidingen in de druklaag verwerkt
worden, moesten wij veel voorzieningen instorten, waaronder 645 centraaldozen en 1.540

elektra-doorvoersparingen. Bovendien moeten alle prefab elementen vanuit het bestek voldoen
aan CUR-Aanbeveling 100 B1 voor schoon beton. Dat is voor een parkeergarage een
uitzonderlijk hoge eis.”

Inmiddels is de montage van de TT-liggers, onder verantwoordelijkheid van Strukton, in volle
gang. Begin 2013 moet de parkeergarage opgeleverd worden en kan de bovenbouw voor
winkels en kantoren van start.

Voor de redactie
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Jasper Doornbos, projectleider, tel. 0512 - 33 56 78
of j.doornbos@haitsma.nl.
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Haitsma Beton: De pionier in prefab
Haitsma Beton is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonnen elementen en heipalen voor bruggen,
viaducten, stadions, parkeergarages en specifieke werken. Daarnaast produceert men betonnen barriers. Het bedrijf
ontwikkelt voortdurend nieuwe en betere producten en procédé’s, die zij afstemt op veranderende marktbehoeften, weten regelgeving en technische inzichten. Haitsma Beton heeft 120 medewerkers en is gevestigd in Kootstertille
(Friesland).

