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BESTE NIEUWE STRANDPAVILJOEN VAN 2017: PAAL 14, 
VOORZIEN VAN SIKASIL® C, KATWIJK

PROJECTOMSCHRIJVING
Begin dit jaar werd een nieuw strandpaviljoen 'Paal 14' geopend welke het 
hele jaar door geopend is. Eigenaar Mark Grimbergen nam het stokje van 
zijn vader over. 

Met de komst van strandpaviljoen Paal 14 heeft Katwijk een plek met een 
heerlijke vibe die net weer even anders is dan het aanbod in de omgeving. 
Bij Paal 14 hangt de relaxte sfeer van een surfspot zonder daarbij in te 
hoeven leveren op de kwaliteit en service. Tel daarbij op het fraaie design 
met veel hout in werkelijk alle details en het is duidelijk dat Paal 14 een 
grote aanwinst is voor de Katwijkse Boulevard. 

PROJECTVOORWAARDEN
Het strandpaviljoen werd in grote delen prefab gemaakt bij Meerkerk 
Houtbouw B.V. in de grote werkplaats in Hardinxveld-Giessendam. Zij 
zijn gespecialiseerd in het bouwen met hout en hebben al meer dan 30 
strandpaviljoens gebouwd.

Begonnen werd met het maken van een fundatie van betonnen palen 
met daarop stalen liggers waarop een vloer werd aangebracht. Daarna 
werden de prefab elementen op de bouwplaats in elkaar gezet. O.a. de 
kapconstructie kostte de aannemer de nodige moeite maar door de nauwe 
samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en interieurbouwer werd 
in drie maanden tijd iets unieks gecreëerd.
 

SIKA OPLOSSING
De toiletten, wastafels en vloeren werden afgedicht met Sikasil® C. 
Deze siliconenkit is op basis van alkoxy en daarmee uitermate geschikt 
voor sanitaire toepassingen. Op het toilet werd gekozen voor Portugees 
tegelwerk, wat zeker geen recht toe, recht aan werk was voor kitbedrijf 
Sealflex Voegafdichtingen B.V. Toch is dit naar tevredenheid afgeleverd en 
werden de kitwerkzaamheden uitgevoerd in een tijdsbestek van vijf dagen.

In de zomer van dit jaar werd het strandpaviljoen uitgeroepen tot ‘Beste 
nieuwkomer 2017’. De organisatie van deze verkiezingen is in handen van 
Koninklijke Horeca Nederland, Het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen, Stichting Nederland Schoon, Entree en Strand Nederland. 
Publieksbeoordeling: ‘het ziet er allemaal erg aantrekkelijk uit van binnen 
en buiten. Het eten is goed en er is regelmatig live muziek. Dit is een 
strandtent die de echte sfeer van een strandtent ademt maar toch over 
alle moderne technieken beschikt'.
   
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Familie Grimbergen
Architect: BINT architecten 
Bouwbedrijf: Meerkerk Houtbouw B.V.
Applicateur: Sealflex Voegafdichtingen B.V.

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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