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PUUR CULTUUR
In een historische setting, op de 

grondvesten van een Romeins fort, is 

in het Stadsdeel Leidsche Rijn een 

duurzaam cultuurpark gebouwd met 

toekomst. Een uniek project voor 

Nederland, waarin Radson een 

belangrijke bijdrage had. 

Naast een café-restaurant en een 

theater, biedt Castellum onderdak 

aan een grote expositie over de rijke 

geschiedenis van Leidsche Rijn. Een 

expositie die cultuur, natuur en 

archeologie samenbrengt. Grote 

publiekstrekker is ‘De Meern 1’, een 

25 meter lang Romeins binnenvaart-

schip dat bijna nog volledig intact 

was toen het boven de oppervlakte 

kwam. Maar er zijn natuurlijk veel 

meer archeologische belangrijke 

vondsten te bewonderen. 

Waar de Romeinen lang geleden 

vanuit hun fort de rivier bewaakten, 

staat nu een moderne interpretatie 

van het fort met wallen van zes 

meter hoog. Met daarachter het 

archeologisch museum, stallen en 

een educatief centrum. 

In nauwe samenspraak met 

BlokzijlTCL Installatietechniek uit 

Almere, is een uiterst duurzame 

verwarmingsoplossing bedacht om 

ruim 2.400 m2 efficiënt te kunnen 

verwarmen. Op basis van een door-

dacht Radson-legplan (slakkenhuis- 

principe) is gekozen om de ruimtes 

uitsluitend in te vullen met Radson 

vloerverwarming. Een uniek leg-

patroon dat zorgt voor een snelle en 

efficiënte warmteverdeling om de 

wanden op te kunnen warmen. 

‘Want daar zat namelijk de winst in 

dit duurzame project. We hebben onze 

leidingen niet alleen in de vloer 

verwerkt, maar ook in de wanden van 

de paviljoenen,’ legt Pieter van Doornen, 

Accountmanager Projecten van Radson 

uit. ‘Het voordeel om ons in een vroeg 

stadium bij een project te betrekken, 

is dat wij vanuit onze expertise 

toegevoegde waarde kunnen leveren. 

We denken mee, calculeren en komen 

met oplossingen die niet altijd voor de 

hand liggen,’ vervolgt Pieter van 

Doornen. ‘BlokzijlTCL Installatietechniek 

begrijpt dat als geen ander. In elk 

project stellen zij het welbevinden van 

mensen centraal. Op basis van de vraag 

hoe een gebouw zich onder 

verschillende omstandigheden 

gedraagt, gaan zij op zoek naar een 

duurzame oplossing. Een verwarmings-

oplossing die de gebruiker van het pand 

daadwerkelijk in staat stelt, het 

binnenklimaat te controleren. In 

Castellum zijn zij daar voortreffelijk in 

geslaagd,’ besluit Pieter van Doornen. 

Een vernieuwend zorgconcept 
in Burgh-Haamstede met 
Radson-vloerverwarming

In opdracht van Allévo en bouwvereniging Zeeuwland zijn 
er in het Zeeuwse Burgh-Haamstede 65 appartementen en 6 
groepswoningen gerealiseerd ter vervanging van de bestaande 
(verouderde) bouw van zorgcentrum Duinoord. In een later stadium 
worden daar nog 24 patiowoningen en 33 koopappartementen aan 
toegevoegd, maar daarvoor moet eerst het huidige centrum tegen 
de vlakte. 

Het vernieuwende zorgconcept van Allévo dat midden in de duinen 
ligt, is gebaseerd op drie basispeilers; 1) Samen leven met dementie, 
2) Samen leven met intensieve zorg en 3) Zelfstandig wonen met
zorg achter de hand. Een levensloopbestendig concept met een
duurzaam karakter en doordacht verwarmings- en ventilatiesyteem.

Ook in dit project is gekozen voor 

Radson-vloerverwarming. Voor de 

begane grond is gekozen voor Rolljet en 

op de eerste verdieping voor Clickjet. 

Een keuze die gebaseerd werd op de 

manier waarop de verschillende vloeren 

werden afgewerkt en opgebouwd. Het 

legplan is in nauwe samenspraak met 

Installatiebedrijf West uit Serooeskerke 

en Aannemersbedrijf Peters ontwikkeld. 

‘In totaal is er een oppervlakte van 10.000 m2 

gelegd,’ opent Pieter van Doornen. ‘Een ideaal 

project voor ons snel verwerkbare Clickjet 

systeem dat bestaat uit een 3mm stalen rooster 

waarop onze PE-RT buis snel en makkelijk vast te 

zetten is, waarna het geheel wordt in- gebed in 

de cementvloer. Net zoals dat geldt voor de 

thermische-en akoestische Rolljet variant die 

Radson in verschillende densititeiten levert.’

Midden in de duinen ligt het 

vernieuwende zorgcomplex van 

Allévo. Een duurzaam concept 

waar samen leven en zorg 

centraal staat. 

Brochure Projectradiatoren
Kiest u voor Radson, dan kiest u voor een betrouwbare partner met 50 jaar ervaring. Sinds jaar en dag hebben wij tot ver over 

onze landsgrenzen tot de verbeelding sprekende projecten gerealiseerd, in nauwe samenwerking met architecten en 

voorschrijvers. En daar zijn we trots op. Niet enkel omdat daarmee onze topkwaliteit, betrouwbaarheid en service wordt 

onderschreven, maar vooral ook onze know-how. De brochure Projectradiatoren biedt een handige leidraad voor “het juiste 

product op de juiste plaats”: ziekenhuizen & verzorgingscentra, scholen & kinderdagverblijven, kantoren & openbare gebouwen, 

hotels & wellness, privé-woningen en multifunctionele ruimtes. Download de brochure Projectradiatoren op onze website. 

Radson gaat als innovatieve producent van radiatoren en vloerverwarming 
mee in de ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen. Als antwoord op de 
toenemende vraag naar digitale informatie, heeft Radson specifiek voor 
voorschrijvers al haar productinformatie in diverse BIM-bibliotheken 
ondergebracht.

DIGITALE BIBLIOTHEEK
Het “Bouw Informatie Model” is al enige 

tijd in opmars in de bouwwereld. In BIM 

werken alle bouwpartners digitaal samen; 

zowel in ontwerp (architecten en 

studiebureaus) als in uitvoering (bouw- en 

installatiebedrijven) en gebouwbeheer en 

-onderhoud. Hoe? Door bouwplannen 

virtueel in 3D neer te zetten en de nodige 

technische informatie, bestekken, 

maatvoeringen en tekeningen eraan te 

koppelen. De meest gebruikte BIM-

programma’s zijn Autocad en Revit. Verder 

kan je aan de hand van de Stabicad-

software, als centraal platform, tal van 

gebruiksvriendelijke en snelle functies 

eraan toevoegen.

BIM MAAKT BOUWEN EFFICIËNTER
Al vanaf de eerste ontwerpfase wordt het 

bouwproject 3D gevisualiseerd. Kosten-

ramingen voor bouw en exploitatie zijn 

nauwkeuriger waardoor foute interpretaties 

en (onderschatte!) faalkosten vermeden worden. 

De afstemming tussen alle partijen verloopt 

vlotter en dubbel werk wordt voorkomen. Voor 

efficiënt gebouwbeheer levert BIM alle benodigde 

informatie, zoals onderhoudschema’s, bedienings- 

voorschriften, foutmeldingen, herstellingen en 

garantievoorwaarden.

Radson is

VRAAG UW DIGITALE 
RADIATORBIBLIOTHEEK AAN OP 
WWW.RADSON.COM/NL/BIM 
Radson’s radiatorenbibliotheken zijn 

beschikbaar voor:

- Revit (versies 2012 t/m 2015) 

- Stabicad (van Stabiplan)

- 3D DWG-versie voor CAD-software. 

Alle versies omvatten ons volledige 

gamma paneel-, design- en 

badkamerradiatoren. En worden 

regelmatig bijgewerkt met actuele data. 

HET JUISTE PRODUCT
OP DE JUISTE PLAATS

3000 jaar terug in de tijd > In het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is op de plaats van een Romeinse opgraving een duurzaam cultuurpand 

gebouwd met toekomst. Eind augustus 2015 opende de deuren van Castellum Hoge Woerd, dat zeker een bezoek waard is. 

In 1997 werd tijdens de bouw in een uithoek van het huidige Utrechtse Leidsche 

Rijn op één dag de volledige infrastructuur van de Romeinse grens gevonden: een 

grensweg, een oude rivierbedding en een binnenvaartschip van 25 meter lang!


