
VAN BOARDROOM 
TOT BOUWPLAATS  
INZICHT

Op de begane grond van het com
plex bevindt zich een afgesloten 
parkeerhof met een parkeerplaats 
voor elke woning. Aan de 3.200 m2 
winkelruimte op straatniveau zullen 
Jumbo, Kruidvat en Hema invulling 
geven.

BAKSTEEN
De zoekopdracht van projectontwik
kelaar Leyten was een serie bak
stenen die, terwijl ze voldoende 
onderscheidend waren, elkaar toch 
op natuurlijke wijze complementeer

den. De wens was om de gecombi
neerde functies in Hof van Dedem 
ook in de baksteen zichtbaar te 
maken én toch één geheel te laten 
vormen.

De gevel op maaiveldniveau wordt 
gekenmerkt door aansprekende 
elementen van Hedera Helix (klimop). 
Om deze groene gevelelementen te 
laten samensmelten met de achterlig
gende gevelsteen werd gekozen voor 
een baksteen in een natuurlijke en 
groene kleurstelling. 

Baksteen inzichtelijk, van boardroom tot bouwplaats! www.keramia.nl

Hof van Dedem, een ontwikkeling van Leyten Bouw plan
ontwikkeling BV, omvat ruim 3.200 m2 winkelruimte en 19 koop
woningen in 10 verschillende types. De appartementen zijn 
ruim van opzet en hebben allemaal een grote buitenruimte  
en/of een gunstig gelegen balkon. 
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De entree van de appartementen 
wordt uitgevoerd in een antraciet
grijze handvormsteen met zwarte 
accenten. De antracietgrijze voeg 
maakt er een monolithisch geheel 
van, zonder statisch te worden. Het 
dubbel halfsteens metselverband 
waarin deze baksteen wordt 

 verwerkt, draagt hier ook aan bij. 
Hiermee vormt de entree een 
 duidelijk herkenbaar en uitnodigend 
onderdeel van het project.

Op de hellende daken levert Keramia 
eveneens de vlakke keramische 
dakpannen in een antracietgrijze 

VisuWall #140116VisuWall #140115

VisuWall #14S231VisuWall #14S253

kleurstelling. Met een verbruik van 
10 stuks per m2, de donkerbruine 
scherf en concurrerende prijsstelling, 
biedt deze dakpan een perfecte 
prijs/kwaliteit verhouding.

INZET
De Keramia VisuWalls kunt u grofweg 
vergelijken met een digitaal monster
bord. Vier van deze VisuWalls zijn 
specifiek voor dit baksteenproject 
uitgewerkt. Het maakt het samenspel 
tussen materialisatie van baksteen, 
voeg en metselverband op unieke 
wijze inzichtelijk.

De VisuWalls zijn ingezet in verschil
lende fases van het project. Tijdens 
de materialisatiefase zijn de 
 VisuWalls gebruikt voor inzicht in:
• vier baksteensorteringen
• kleurverloop baksteenpalet
• twee voegkleuren
• twee metselverbanden

De VisuWalls droegen bij aan een 
inzichtelijk keuzetraject en bespoe
digden overleg. Maar ook tijdens 
de uitvoeringsfase van het project 
bewijzen de VisuWalls dienst. Zo 
hangen de geschaalde VisuWalls 
prominent in de bouwkeet. Op die 
manier is in één oogopslag duidelijk 
welke baksteensortering wáár komt, 
in welk metselverband én hoe deze 
afgevoegd dient te worden. Verwach
tingen en afspraken ten aanzien van 
de gevel uit het voortraject worden 
hiermee opgefrist.

Tijdens ons bezoek aan het 
 vorderende project toonde aannemer 
van Dijk Bouw te Hardenberg de 
VisuWalls met vakmanschap te 
vertalen naar een succesvolle 
uitvoering. 


