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Project: City Pads, Amsterdam • Renovatie 354 studenten- en startersstudio’s
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Project City Pads in Amsterdam wint
VKG Architectuurprijs 2014 / 2015
Categorie Renovatie
De VKG Architectuurprijs is sinds de introductie in 2005 uitgegroeid tot een
serieuze vakprijs, die ieder jaar wordt toegekend aan bouwprojecten waar kunststof kozijnen een belangrijk onderdeel uitmaken van het ontwerp. In opdracht
van ‘Amsterdam City Pads BV’ werd door Driessens kunststof kozijnrenovatie toegepast in het winnende project, bestaande uit 354 studenten- en startersstudio’s.
Architectenbureau Magis Architecten uit
Eindhoven moest van een voormalig
kantoorgebouw in de Amsterdamse wijk
Buitenveldert studenten- en startersstudio’s ontwikkelen. De structuur van
het complex is intact gebleven door in
het ontwerp nieuwe kunststof gevel
elementen en kozijnen toe te passen.
De achterliggende indeling is compleet
veranderd. Met de keuze van kunststof
kozijnen is door Driessens zeker een
bijdrage geleverd aan een hoogwaar
dige thermische en akoestische buitenschil van het project. Kenmerkend in de
architectuur zijn de horizontale b
 anden

op de verdiepingen en de verticale accenten op de begane grond. Driessens
was tijdens de voorbereiding, de adviesfase, de uitvoering en montage van de
kozijnen en gevelelementen een belangrijke speler voor dit project. Het resultaat mag er zijn en volgens de VKG jury
voldoet het renovatieproject aan alle

huidige gestelde eisen.
Driessens weet regelmatig met hoogwaardige projecten, waar zij aan meegewerkt hebben, landelijke aandacht op
zich te vestigen. Gevelrenovatie is een
specialisatie van het bedrijf.

Zaltbommel
Renovatieproject Rembrandtstraat,
30 woningen
Kozijnvervanging in aluminium
Opdrachtgever: Woonlinie Zaltbommel
Architect: Inex architecten BNA, Arnhem
Aannemer: Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen

“ Specialisatie
in de bouw 		
ontwikkelt zich
steeds verder.”

Verhagen Ramen heet voortaan Driessens-Verhagen Ramen
Met aluminium erbij een compleet aanbod
Wellicht hoorde u het nieuws al eerder: in juni 2014 is Verhagen Ramen uit Gemert
onderdeel van Driessens Group geworden. Een mooie stap, waarmee we een breder productaanbod kunnen bieden. Bovendien groeien we door deze toevoeging
naar 115 personeelsleden en een omzet van 20-25 miljoen. De directie: ‘Met de
uitbreiding kunnen we naast hout en kunststof nu ook a
 luminium kozijnen leveren. Iedere vraag op het gebied van gevelrenovatie of nieuwbouw is hiermee door

“ Naast hout en kunststof kunnen we
nu ook aluminium kozijnen leveren.
Iedere vraag op het gebied van
gevelrenovatie of nieuwbouw is
hiermee door ons te beantwoorden.”

ons te beantwoorden.’
Vakmanschap en vertrouwen
‘We zagen direct dat het een mooie kans
was om aluminium in ons assortiment op
te nemen’, aldus de directie. ‘Maar de uiteindelijke besluitvorming ging natuurlijk
niet over één nacht ijs. Tijdens de vele
gesprekken bleek dat we veel met elkaar
gemeen hebben, en werd ons positieve
gevoel bevestigd. Ook bij Verhagen-Ramen voortaan Driessens-Verhagen Ramen B.V. - staat vakmanschap voorop en
ook zij hebben zich gespecialiseerd in
productie en montage van deuren en ramen voor zowel renovatie als nieuwbouw.
Bovendien bleek zelfs de bedrijfscultuur
van onze familiebedrijven veel overeen-

komsten te vertonen. Kortom, een partij
waar we veel vertrouwen in hebben.’
Ooit een dorpssmederij
Het vakmanschap van Verhagen Ramen
gaat terug tot 1922. De dorpssmederij
van toen is uitgegroeid tot een toon
aangevende producent van aluminium
ramen en deuren, die de opgedane
kennis en ervaring combineert met

de modernste productietechnieken en
mogelijkheden voor vormgeving. De directie: ‘Een van de door ons gestelde
voorwaarden was dat de productie van
de kozijnen en deuren in de eigen
fabriek gebeurt en dat de montage op

de bouwlocatie onder eigen verantwoording en controle plaatsvindt. Dat is
een waarborg voor maatwerk, kwaliteit
en deskundigheid.’
Aluminium
Ieder materiaal heeft zijn eigen voor
delen en charme. Wie voor aluminium
kiest, kiest voor een eigentijds en sterk
materiaal dat zelfs in slanke vorm
zware belasting kan dragen. Aluminium
biedt ook veel esthetische mogelijk
heden, zowel in vorm als kleur. Bovendien is het duurzaam materiaal: het
gaat lang mee en is voor 90% recyclebaar. (Voor meer informatie ga naar
www.driessens-verhagenramen.nl)

Tiel
Renovatieproject Vogelbuurt,
86 woningen
Kozijnvervanging in hout
en kunststof
Opdrachtgever: SCW Tiel
Architect: Bouwkundig advies &
tekenburo E. Megens, Tiel
Aannemer: Klok Bouw Nijmegen

Oosterhout
Renovatieproject Slotjes Oost en
Schrijversbuurt, 363 woningen
Kozijnvervanging in hout en
gevelaanpassingen

Type 1

Type 3

Type 2

Type 4

Type 5

Opdrachtgever: Thuisvester Oosterhout
Architect: Marquart architecten

Project is gestart

Raamsdonkveer
Aannemer: Ballast Nedam Bouw en
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Driessens presenteert zich tijdens
de Week van de Bouw 2015
In de Jaarbeurs Utrecht presenteert Driessens zich van maandag 9 tot en
met vrijdag 13 februari 2015 tijdens de Week van de Bouw. Vijf dagen waarin
alle schakels van bouwend Nederland elkaar ontmoeten. Elk doelgroepsegment binnen de bouwwereld krijgt hiermee zijn eigen gespecialiseerde evenement. De Week van de Bouw is een combinatie van veel activiteiten waaronder ook een Bouwbeurs en een Renovatie & Transformatie beurs.
Welkom op onze stand
De Week van de Bouw is het antwoord
op veranderende patronen in de bouwsector. Renovatie en transformatie in
de bouw ontwikkelen zich tot groeimarkten. Het is noodzakelijk om tech
nische innovaties snel toe te passen
en om kosten te besparen. Nieuwe
uitdagingen en noodzakelijke verande
ringen om tot flexibele oplossingen en
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s amenwerkingsvormen te komen
geldt ook voor Driessens. Als u de
Renovatie & Transformatie beurs
2015 bezoekt, kom dan ook naar
onze stand en wij zorgen voor
een warm onthaal met uiteraard
een drankje. U kunt ons vinden op
standnummer 07. E097.
Graag tot ziens op onze stand.
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