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ProjectomSchrijving 
inspiratiecentrum grevelingen is een nieuwe ontdekattractie midden 
op de Brouwersdam en gratis toegankelijk voor bezoekers, bewoners en 
toeristen. zij kunnen hier inspiratie opdoen en interessante activiteiten 
uit de directe omgeving terug vinden. inmiddels heeft de attractie veel 
positieve reacties ontvangen van bezoekers. 

het gebouw bestaat uit een uitkijktoren, een expositieruimte en een 
koffie & lunchroom. op de uitkijktoren heeft men een panoramisch 
uitzicht over het grevelingenmeer en de noordzee. in de expositieruimte 
ervaar je de 360˚ panoramashow en ga je op ontdekkingsreis door de 
omgeving. 

Projectvoorwaarden
het markante gebouw symboliseert de Brouwersdam die verbinding 
legt tussen zeeland en zuid-holland. het middenstuk van het 
gebouw is 'opgetild' om de (nieuwe) verbinding van de noordzee 
en het grevelingenmeer te verbeelden. mogelijk komt hier ook een 
getijdencentrale in om duurzame energie op te wekken. Bij de bouw 
van inspiratiecentrum grevelingen is er zoveel mogelijk gewerkt met 
natuurlijke materialen om de duurzame insteek te onderstrepen. de 
combinatie van het staal, het hout en het riet maken het gebouw 
robuust en elegant tegelijk.

vanwege de ligging, direct aan zee, werden er strenge eisen gesteld aan 
de corrosiewerendheid. de hoogste categorie, c5-m was dan ook vereist 
aangezien de staalconstructie permanent wordt blootgesteld aan de 
zilte zeelucht. daarnaast moest de coating een brandwerendheid van 
minimaal 30 minuten kunnen weerstaan en werd een garantie van 10 jaar 
vereist op zowel de corrosie- als brandwerendheid. 

Sika oPloSSing
aangezien de stalen constructie niet wordt beschermd tegen 
weersinvloeden van buitenaf was sikacor® eg-5 een uitstekende 
corrosiewerende coating. in combinatie met een 2-componenten primer 
en tussenlagen van aanvullende sikacor® en sika® permacor® producten 
vormt dit een mechanische resistente voor atmosferische en onder 
waterbelasting. tot slot werden de stalen frames behandeld met sika® 
unitherm® platinum in ral 8024 om een fraaie eindlaag en de vereiste 
brandwerendheid van 30 minuten te verkrijgen. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: natuur- en recreatieschap de grevelingen
architect: architectenbureau paul de ruiter
Bouwbedrijf: Bouwbedrijf Boogert
staalbouwer: hanse staalbouw B.v.
applicateur: van merksteijn staalcoating B.v. 
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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