CASE STUDY

PARDAK®110

WINKELCENTRUM K IN LAUTERN
KAISERSLAUTERN, DUITSLAND

RENOVATIE EN
UITBREIDING MET
PARDAK®110
Zoontjens heeft in opdracht van projectontwikkelaar ECE het parkeer
dak van winkelcentrum K in Lautern gerenoveerd en uitgebreid. Bij dit
project zijn een groot aantal Pardak® 90 tegels uit medio jaren negentig
hergebruikt. Daarna is een deel van de bestaande parkeervloer en de
nieuwbouw voorzien van een Pardak®110 systeem. Voor ECE waren
twee succesvolle eerdere samenwerkingsprojecten een belangrijke
reden om in Kaiserslautern opnieuw voor Zoontjens te kiezen.

RENOVATIE- EN
UITBREIDINGSPROJECT

K in Lautern is een winkelcentrum met
ruim 20.000 m2 verkoopoppervlak,
verdeeld over vier etages in het centrum
van Kaiserslautern in de Duitse deelstaat
Rijnland-Palts. De basis ervan bestaat
uit een voormalige Karstadt-winkel,
waaraan een nieuw gedeelte met extra
parkeerplaatsen is aangebouwd. Tussen
mei en oktober van 2014 heeft Zoontjens
in nauwe samenwerking met partner
Jüttner & Straub zo’n 3.000 m2 parkeeroppervlak gerenoveerd, merendeels met
bestaande Pardak®90 tegels. Daarna is
van januari tot augustus 2015 zo’n 4.800 m2
aan nieuwe parkeerruimte aangelegd, met
het Pardak®110 systeem. “Wij hebben voor

K in Lautern vanwege meerdere redenen
opnieuw voor Zoontjens gekozen”, vertelt
Dipl.-Ing. David Philipp, projectleider
voor ECE. “Allereerst omdat hergebruik
van de Pardak®90 tegels voor ECE een
financieel voordeel opleverde en ten
tweede vanwege twee eerdere succesvolle
samenwerkingsprojecten. Dat zijn de
winkelcentra Schlosshöfe in Oldenburg en
Skyline Plaza in Frankfurt”. Pardak® is een
demontabel systeem voor het aanleggen
van parkeerdaken, die klanten een vergaande mate van flexibiliteit biedt. Deze
oplossing bestaat uit hoge kwaliteit prefab
betontegels, hoekstukken, spanelementen
en drukverdelers van geperste hoogwaardige rubbergranulaat, die de stabiliteit
verbeteren en rijgeluiden dempen.

“HERGEBRUIK VAN DE
PARDAK®90 TEGELS
LEVERDE VOOR
ECE FINANCIEEL
VOORDEEL OP”

“HET BESTAANDE
GEBOUW EN LIGGING
DAARVAN IN HET CENTRUM
VAN KAISERSLAUTERN
BRACHT VOORAL EEN
LOGISTIEKE UITDAGING”
LOGISTIEKE UITDAGING

Renovatieprojecten zijn altijd moeilijker te plannen
en te realiseren dan nieuwbouw, omdat men in de
uitvoeringsfase vaak onverwachte verrassingen
tegenkomt. “Bij K in Lautern zijn op de vierde
verdieping zo’n 200 Pardak®90 tegels uit medio jaren
negentig vervangen en alle andere hergebruikt,
vertelt Klemens Zeh, verkoop- en bouwmanager voor
Zoontjens in Duitsland. “Op de derde verdieping, het
eerste parkeerdak boven de winkels, zijn alle bestaande tegels er eerst afgehaald om de onderliggende
betonnen vloer opnieuw te egaliseren en waar nodig te
repareren. Vervolgens is daarop een bij ECE-projecten
vaak gebruikt omkeerdak gecreëerd met Pardak®110
tegels. Dit betekent dat de prefab beton platen op een
isolerende onderlaag van geëxtrudeerde hardschuimplaten worden gelegd. Bij het K in Lautern-project
bracht het bestaande gebouw en ligging daarvan in
het centrum van Kaiserslautern vooral een logistieke
uitdaging met zich mee. Alle dakplaten waren namelijk
alleen met een heftruck via de gedraaide in- en uitrijroutes op de parkeerplaatsen te leveren. Om daarbij
conflicten met andere renovatiewerkzaamheden te
voorkomen, hebben wij elke keer vroeg in de ochtend
geleverd. Verder zijn hier nog tijdelijke rijplaten over de
Pardak® tegels aangelegd, om de zware belastingen
van bouwtransporten voor alle overige renovatiewerkzaamheden gelijkmatiger te verdelen.”

DUURZAAM PARKEERDAKSYSTEEM
ECE heeft voor K in Lautern mede een Pardak®
oplossing van Zoontjens gekozen, omdat het een
duurzaam parkeerdaksysteem is. Parkeeroppervlakken zijn kostbare vierkante meters, waar
projectontwikkelaars en gebouweigenaren steeds
kritischer naar kijken. “In onze visie en projecten
zijn parkeerdaken geen budgettaire sluitpost,
maar voegen ze waarde toe aan de duurzaamheid
van gebouwen”, vertelt Philipp. “Zowel met de
isolerende eigenschappen, als verlaging van de
totale exploitatiekosten. Pardak® daken hebben
naar onze ervaring namelijk een lange levensduur en
weinig onderhoud nodig. Dat blijkt hier bijvoorbeeld

uit de bijna twintig jaar oude parkeerdaktegels die
na reiniging een tweede leven hebben gekregen.
Wanneer er toch onderhoud nodig is, of reparatie na
beschadiging, zijn de platen eenvoudig te verwijderen en te vervangen, in vergelijking met ter plaatse
gestorte betonvloeren”. “Verduurzaming van het
Pardak®-systeem is een lange termijn speerpunt
van Zoontjens”, vult Zeh aan. “Daar werken wij al
enkele jaren aan, door ‘groenere’ betonsoorten
te ontwikkelen, gerecyclede grondstoffen te
gebruiken en tevens onze bedrijfsprocessen te
conformeren aan de ISO 14001 en 26000 normen.”

“DE BIJNA TWINTIG JAAR OUDE
PARKEERDAKTEGELS HEBBEN NA REINIGING
EEN TWEEDE LEVEN GEKREGEN”

OPLOSSINGSGERICHT SAMENWERKEN
De renovatie en verbouwing van winkelcentrum K
in Lautern was voor ECE en Zoontjens het derde samenwerkingsproject. “Zelf heb ik bij winkelcentrum
Schlosshöfe in Oldenburg al ervaren dat Zoontjens
een betrouwbare partner is waarmee wij oplossingsgericht kunnen samenwerken”, zegt Philipp.
“Dat is voor een projectleider ontzettend belangrijk,
omdat je op kritische momenten van elkaar afhankelijk bent om tot de beste oplossing te komen.
Oftewel leveranciers nodig hebt die proactief
meedenken en –werken, in plaats van discussiëren
over problemen. Bij de bestaande bouw van K in
Lautern hebben wij bijvoorbeeld te maken gehad

met meer beschadigingen van de betonvloeren dan
tijdens uitgevoerde inspecties te zien was. Dat was
het gevolg van onvoldoende onderhoud door de
vorige gebouweigenaar. In overleg met Zoontjens
hebben wij die tegenvaller op coöperatieve wijze in
de planning opgelost. Tenslotte heb ik bij Zoontjens
vanaf de eerste projectaanvraag tot en met de oplevering één aanspreekpunt, die alles op tijd en binnen
het afgesproken budget regelt. Omdat dit voor mij
en Klemens Zeh al het tweede samenwerkingsproject was, hebben we meestal maar een half woord
nodig om elkaar te begrijpen en te schakelen.”

“ZOONTJENS IS EEN BETROUWBARE PARTNER WAARMEE WIJ
OPLOSSINGSGERICHT KUNNEN SAMENWERKEN”

ALS DE WERELD TOCH EENS
TWEE KEER ZO GROOT WAS
Wat ons betreft, kan dat. Die
wereld, twee keer zo groot. Een
wereld die wij met onze eigen
daktegelsystemen perfect
kunnen invullen. Wij durven zelfs
te claimen dat we dé expert
in dakbestrating zijn - met
onze decennialange ervaring.
Of het nu gaat om duurzame
daken of sociale, leefbare
daken. Iedere dag bewegen
we ons tussen architecten en
aannemers. Dakdekkers en
projectontwikkelaars. Uitvinders
en uitvoerders. We luisteren
naar ze, werken met ze en
adviseren ze. Daardoor zijn wij
dé partij die zicht heeft op het
dak. Het is onze higher ground.
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