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Het omvangrijke renovatieproject 'Oostelijk Bolwerk' in 

Terneuzen omvat het renoveren van ongeveer  

400 seniorenwoningen. Nesto kreeg de opdracht om de 

sterk verouderde badkamers in deze flats een facelift te 

geven, maar wel met de eis de bejaarde bewoners zo 

min mogelijk hinder te laten ondervinden.

MATTHIJS PRONKER

bewoners van de flats. De directie 
besloot het werk stil te leggen. 

Leidingwerk
“De renovatie mocht alleen 
doorgaan wanneer de geluids-
overlast tot het minimum werd 
beperkt”, vertelt Mike van de 
Watering van Nesto Tegelwerken. 
“We kregen de opdracht om ‘out 
of the box’ te denken en met een 
inventieve oplossing te komen”. 
Maar hoe doe je dat, een badka-
merrenovatie zonder geluidsover-
last? Het uitvoerend team zag het 
aanwezige leidingwerk in de 
badkamers als grootste uitdaging. 
Voor het merendeel lagen deze 
op de wand, dus in het zicht. 
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Mike: “Uitgangspunt was deze in 
de wand weg te werken. Frezen of 
hakken was dus geen optie, want 
dit zou ongekend veel stof –en 
geluidshinder opleveren bij deze 
betonconstructie. De oplossing 
vonden we met de bouw- en 
tegelelementen van Jackoboard, 
sinds het najaar 2018 in het 
leveringsprogramma van Kiwitz.”

Opdikken
Nesto besloot de leidingen en 
aansluitingen op de muur te 
maken en de muren zelf op te 
dikken met de tegelpanelen. Waar 
het nieuwe leidingwerk in de 
wand moest komen te zitten is 
gekozen voor platen met een 

dikte van 30 mm. Zonder veel 
moeite konden sleuven in de plaat 
worden aangebracht waarmee alle 
nieuwe leidingen aan het zicht zijn 
onttrokken. In het douchegedeel-
te zijn de hoeken en onderlinge 
plaatnaden afgedicht met 
kimband en mortel. Zo ontstond 
een waterdichte ondergrond voor 
de tegelafwerking. Mike: “ Alleen 
voor de afvoer was wat breekwerk 
nodig om plaats te bieden voor 
een afvoerputje van 150 x 150 
mm, waar eerst een putje van 100 
x 100 mm zat. In de douche zijn 
de vloertegels over de bestaande 
tegels heen geplakt. En waar 
nodig is extra uitgevlakt om het 
juiste afschot te krijgen.”

pakken en zijn inmiddels 40 
flatwoningen gerenoveerd. Ook 
in de toekomstige renovaties 
zullen de bewoners zo veel 
mogelijk in hun eigen woning 
blijven tijdens de werkzaam-
heden. ■
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ZONDER VEEL MOEITE KONDEN SLEUVEN IN 

DE PLAAT WORDEN AANGEBRACHT. DAARMEE 

ZIJN ALLE NIEUWE LEIDINGEN AAN HET ZICHT 

 ONTTROKKEN

De kern van de Jackoboard 
bouw- en tegelelementen 
bestaat uit geëxtrudeerd 
polystyreenschuim. Deze is 
aan beide zijden voorzien 
van een dunne versterkte 
mortellaag. Met 10 diktes 
zijn de basisplaten uit het 
programma niet alleen 
geschikt voor bekleding van 
wanden. Ze zijn ook geschikt 
voor het welbekende 
ombouwen van baden. 
Kiwitz levert behalve de 
standaardplaten ook 
varianten voor ronde 
constructies.

De badkamers kregen een nieuwe 
indeling. Dat betekende dat de 
leidingen verlegd moesten 
worden, met als gevolg: veel 
hak- en breekwerk. De structuur 
van de flats bestaat uit beton en 
tijdens het slopen van de eerste 
badkamer bleek de geluidsover-
last enorm. Het lawaai van de 
sloopwerkzaamheden ging door 
het hele gebouw. Dit was teveel 
hinder voor de veelal oudere 

Klaar in 5 dagen
Ook de toiletten werden gereno-
veerd. De potten moesten worden 
vervangen door vrij hangende 
modellen. Om de ophangframes 
met stortbak te omkleden, zijn 
Jackoboard platen toegepast van 
20 mm dik, voorzien van gaten 
voor afvoer en ophanging van de 
wc-potten.
Totaal had Nesto per badkamer 
vijf dagen nodig: voor slopen en 
afvoeren, aanbrengen van de 
Jackoboard platen, uitvlakken 
van de douchevloer, aanbrengen 
van het wand –en vloertegelwerk 
en tenslotte plaatsen van het 
sanitair en afkitten. Inmiddels 
heeft het bedrijf de smaak te 

FREZEN OF HAKKEN WAS GEEN OPTIE. 

DIT ZOU O NGEKEND VEEL STOF EN 

GELUIDSHINDER  OPLEVEREN IN DEZE 

BETONCONSTRUCTIE

De seniorbadkamers in oude staat Snel werken met Jackoboard Badkamers anno 2019


