Gyproc Trophy
In deze ‘over all’ categorie heeft de jury uit het bestand van
25 verschillende projecten unaniem een winnaar aangewezen.

De Gyproc Trophy gaat dit jaar naar:

Project:
Woongebouw Pontsteiger
Plaats:
Amsterdam
Montagebedrijf:	
Schuurmans Afbouwsystemen BV
Deze inzending scoorde eveneens zeer hoog in de categorie Woningbouw.
Zoals bij alle prijswinnende projecten ligt een deel van de beoordeling bij
de uitdaging die soms door techniek wordt ingegeven en heel vaak door
het ontwerp resp. de ontwerper. Dat speelt ook in dit project een grote rol.
Het project met dure top appartementen aan het water schreeuwt om een
overtuigende strakheid. Niet alleen van de vlakken zelf, maar ook bij de
aansluitingen zoals weggedetailleerde kozijnen. Het adembenemende
uitzicht versterkt door grote glaspartijen maken indruk, maar vormen voor
de afbouwer een grote uitdaging namelijk het omgaan met strijklicht. Juist
door die strakheid in een combinatie met hoge ruimtes en het spectaculaire
contact met buiten, krijgt het project een rijke uitstraling. De kwaliteit van
de afbouw draagt hier dus zeer bij aan de waarde van de woningen en het
project. Naast het strakke eindresultaat is in dit project ook een logistieke
uitdaging bezworen. Zo was er sprake van een ‘gedwongen’ just-in-time
planning. Met name omdat vanaf een bepaald moment er geen kranen en
liften meer beschikbaar waren. Er werd immers in het onderste deel al
gewoond. Voeg daarbij de hoge akoestische en brandtechnische prestaties,
die voor woningscheidende wanden zelfs tot een productontwikkeling
(innovatie) hebben geleid. Wat ook grensverleggend is, is het volledig
ontkoppeld omkokeren van stalen spantdelen als kolommen en HEA
schoren. Opvallend in de werkwijze was tevens de inbreng van Schuurmans
bij het zoeken van ontwerpoplossingen, waarbij ook de monteurs zelf zijn
betrokken. Wij willen Schuurmans, de aannemer en de architect op deze
plek hartelijk danken voor de informatieve ontvangst en rondleiding.
De ontwerper, respectievelijk het ontwerp alsmede het proces hebben een
grote uitdaging voor de afbouwer neergelegd. Een uitdaging die Schuurmans met succes is aangegaan. Inmiddels staat er een iconisch project aan
(haast in) het IJ, waarbij de bijdrage van Schuurmans nadrukkelijk
onderdeel van het succes is.
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