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Het voormalige hoofdkantoor 
van Shell is ruim honderd 
jaar oud. Foto: Kuijpers

Grootschalige restauratie   
monumentale Shell-kantoor   

Klaar voor de toekomst
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Renovatie van een monument vereist 
vakmanschap en deskundigheid.
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Het Shell-kantoor, dat met verwijzing naar 
het adres veelal C30 wordt genoemd, heeft 
sinds 1993 de beschermde status van 
Rijksmonument. Dat vereist vakmanschap 
en deskundigheid, reden waarom er voor 
Burgy werd gekozen. Tussen 2015 en 2017 
was het Leidse bouwbedrijf al actief bij 
Shell met de restauratie van de daken en 
gevels. Twee jaar later kwam de vraag of 
ze ook de kozijnen konden restaureren en 
waar nodig vervangen. In diverse soorten 
en maten, al met al zo’n 2.350 in totaal, 
(ver)telt De Ruiter. “Naast de restauratie 
van de gevelkozijnen hebben wij verder 
alle andere werken aan het monumentale 
pand aangepakt. En konden we ons, samen 
met de ingeschakelde partners, storten 
op onder meer het staal aanbrengen voor 
sparingen en het herstel van de houtenkap, 
het betonskelet, de betonnen- en 
natuurstenenvloeren, sierplafonds en 
binnendeuren. En daarnaast het 
restaureren van het wandtegelwerk van 
de monumentale trappenhuizen en niet te 
vergeten al het constructief metselwerk. 
Ruim 250.000 stenen hebben we er 
verwerkt, van halfsteen- tot 
tweeënhalfsteen metselwerk. Ook op dat 
vlak is er aan variatie geen gebrek in C30!”  

Precisie- en maatwerk
De restauratie van de twaalf historische 
boardrooms is een verhaal apart. “Die 
hebben we veelal van de plafonds en de 
lambrisering tot het parket aangepakt. En 
bij alles wat ‘daartussen’ zit – schilderwerk, 
behang, vitrage, wandbespanningen – 

Het ruim honderd jaar oude voormalige hoofdkantoor van Shell in Den Haag onderging de afgelopen twee jaar 
een ingrijpende renovatie/restauratie, die werd uitgevoerd door Burgy Bouwbedrijf, een specialist op dat vlak. “Wat 
níet?”, antwoordt Burgy’s Sebastian de Ruiter op de vraag: welke werkzaamheden voerden jullie zoal uit daar aan 
de Carel van Bylandtlaan 30?
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Het Shell-kantoor heeft sinds 1993 de 
beschermde status van Rijksmonument 

waren we eveneens betrokken. Allemaal 
precisie- en maatwerk. Het parket 
bijvoorbeeld hebben we achtereenvolgens 
gedemonteerd, genummerd en 
gerestaureerd om het tenslotte weer 
zorgvuldig op de oorspronkelijke plek terug 
te plaatsen. In één ruimte hebben we een 
volledig nieuwe lambrisering 
gerealiseerd die in onze eigen 
timmerfabriek is geproduceerd en 
vervolgens door onze eigen 
vakmensen weer in elkaar is gezet. 

Kortom, in dit project konden onze mensen 
al hun vakmanschap kwijt”, aldus De Ruiter. 
“Op topdagen waren zo’n zestig mannen 
en vrouwen namens Burgy aan het werk bij 
Shell. Waaronder ook de nodige leerlingen 
¬– opleiden vinden we belangrijk – die zo 
ervaring konden opdoen in dit mooie vak, 
in dit bijzondere gebouw.” Een monumen-
taal gebouw, dat gemoderniseerd is en 
klaar is voor de toekomst. Iets wat ook de 
foto’s en de verhalen van  projectpartners 
op de vervolgpagina’s onderstrepen.
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Op topdagen waren zo’n zestig mannen en 
vrouwen namens Burgy aan het werk.

RAADGEVEND 
INGENIEURSBUREAU
VAN DIJKE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

WWW.VANDIJKEBV.NL

Ontwerpers van 
constructies 
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Constructief advies 
Van Dijke, een middelgroot ingenieursbureau uit 

Alphen aan den Rijn, levert graag een bijdrage aan 

het realiseren van optimaal toekomstbestendige 

bouwwerken. Zo waren ze onder meer betrokken bij 

de restauratie werkzaamheden aan de Hortus 

Botanicus en het Academiegebouw van de 

Universiteit in Leiden. 

Ook bij Shell gaf het bedrijf op verschillende 

gebieden constructief advies. “Zo hebben we er 

meegewerkt aan een plan voor het herstel van de 

bestaande betonbalken door betonrot. Want 

scheurvorming, verzakking en betonrot: het komt 

jammer genoeg vaak voor in oude gebouwen. Wij 

zoeken dan samen met de opdrachtgever en andere 

betrokken projectpartijen naar het juiste 

herstelplan”, vertelt directeur Harm van Dijke. 

“Daarnaast gaven we constructief advies voor de 

gootconstructie van de gigantische kap van 

architect Octatube en voor het dichtzetten van 

diverse vloersparingen. En in de bouwfase hebben 

we tenslotte diverse stut- en stempelconstructies 

constructief uitgewerkt voor het realiseren van 

diverse wandsparingen en hebben we de 

steigerconstructie voor een tijdelijke werkvloer 

berekend.”
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  lood OMSTADglas atelierin D

zandstralen
ontwerp

brandschilderen
restauratie

Originele details 
behouden 

In eerste instantie was de vraag bij C30 om alle glas 

in lood te vervangen, inclusief de stalen

exemplaren. “Dit leek ons echter zonde omdat ze 

nog in goede staat bleken te verkeren”, zegt 

Sebastiaan Rietkerk van Glas-in-lood Atelier 

Domstad. 

“Burgy Bouwbedrijf regelde dat de stalen kozijnen 

van de bovenste verdieping voorzichtig in kisten 

richting Utrecht werden vervoerd, zodat wij onze 

restauratiewerkzaamheden hier zo terughoudend 

mogelijk en onder gecontroleerde omstandigheden 

konden uitvoeren, in plaats van op een steiger in 

Den Haag. De kans op risico’s en schade werd zo 

geminimaliseerd en – belangrijk! – bestaand 

materiaal, zoals het oude lood, kon worden 

hergebruikt en veel bijzondere oorspronkelijke 

details bleven dankzij deze aanpak behouden. Iets 

wat alleen lukt als de neuzen dezelfde kant op 

staan en projectpartners en opdrachtgevers durven 

mee te gaan in je verbetervoorstellen c.q. 

planaanpassingen”, aldus Rietkerk, wiens Atelier 

Domstad namens Burgy ook actief was bij projecten 

als de Hamtoren en het Stadhuis in Utrecht.
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Al 40 jaar
mooi
met...

t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl

Brandwerender én 
steviger stucwerk 

 

Voor het afleveren van optimaal stucwerk is 

gedegen vooronderzoek vandaag de dag 

onontbeerlijk zegt Rob Monks, directeur van het 

Leidse stukadoorsbedrijf dat zijn naam draagt. “Zo 

hebben we bij het voormalig hoofdkantoor C30 op 

de Shell-campus in Den Haag onder meer 

boormonsters genomen en het vochtgehalte 

gemeten op bepaalde risicolocaties, zoals de toren 

en de kelders van het gebouw. In samenwerking 

met onze vaste leveranciers en de opdrachtgever 

kiezen we vervolgens de meest optimale materialen 

om mee te werken”.

Boardrooms
In Den Haag restaureerde Monks de plafonds van 

de boardrooms, maar vergden vooral de kleine 

vierhonderd betonnen kolommen die het gebouw 

rijk is bijzondere aandacht. “Die moesten we niet 

alleen steviger maken, maar ook brandwerender. 

Dat resulteerde in het aanbrengen van een 1,5 à 2 

centimeter dikke laag van maatgemaakte 

betonherstelmortel”, aldus Monks. Toevoegend dat 

het bij dit soort specialistische klussen scheelt als 

je kunt samenwerken met een eveneens Leidse 

hoofdaannemer als Burgy Bouwbedrijf. 

Vooronderzoek
“En het feit dat opdrachtgever Shell goed 

vooronderzoek en een dito uitvoering op waarde 

weet te schatten, op weg naar een optimaal 

eindresultaat. Ik denk dat we dat laatste zeker 

bereikt hebben aan de Van Bylandtlaan in Den 

Haag”!

Renovatie Shell Campus • Den Haag
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Energieweg 11, 5071 NP Udenhout
Telefoon: 013 - 511 19 03   E-mail: info@jvdplas.nl

   website: jvdplas.nl

‘Volume niet ten koste van ambachtelijke

J. van de Plas BV. Timmerwerken voor renovatie en 

restauratie. Sinds 1754. Zo is op de website te lezen. “En dat 

is wat we nog steeds doen,” zegt huidig directeur Rolf van 

de Plas na acht generaties timmermansvakmanschap vanuit 

Udenhout. Jachthuis Sint Hubertus, Diergaarde Blijdorp, 

Paleis Soestdijk, de Hollandse Manage in Amsterdam: Van de 

Plas BV liet er zijn restauratieve sporen achter.

Naast renovatie- en restauratieprojecten wordt het 

bedrijf steeds vaker betrokken bij grootschalige 

herbestemmingsprojecten en transformaties. Bij Shell in 

Den Haag was Van de Plas BV verantwoordelijk voor de 

productie van de casco buitenkozijnen, waaronder veel 

kruiskozijnen. Een bijzondere klus. Niet alleen vanwege het 

gewicht (zwaar!) en de omvang (groot!) van de kozijnen, 

maar vooral ook vanwege het enorme volume. Ruim 1.000 

kozijnen in totaal. 

Digitalisering
Maar waar grote aantallen en grote schaal vaak een 

aderlating betekenen op het vlak van kwaliteit en 

esthetiek, gebeurde dat in dit geval niet. Van de Plas: “Wij 

hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd en 

doorontwikkeld in  automatisering en robotisering van ons 

machinepark en ons productieproces, zonder dat dit ten 

koste gaat van de ambachtelijke look & feel. Dat resulteerde 

bij Shell in het behoud van de authentieke stijl en veel oude 

details. Oók met betrekking tot de kozijnen.”

Den Haag • Renovatie Shell Campus

kwaliteit en estetiek’
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Klein maar fijn 
Het Montfoortse Oostendorp BV voorzag vijf 

monumentale (bestuurs)kamers in het Shell-kantoor 

in Den Haag van wandbespanningen en diverse 

andere kamers van behang. “Meedenken over het 

ontwerp, ervoor zorgen dat de gekozen stof in de 

juiste spanning en patroon aangebracht wordt: dat 

is wat wij doen”, legt Oostendorp’s mede-eigenaar 

Dirk van Beek uit. En dat leidde ook in hun geval 

gaande het renovatieproces tot meerwerk.

“Ja, als opdrachtgevers zien wat een mooie 

wandbespanning doet met een ruimte gaan ze ook 

nadenken over bijpassende  gordijnen, vitrages 

en vloerkleden: zaken waar wij ook sterk in zijn. 

Zo hebben we er voor twee kamers handgetufte 

vloerkleden geleverd. Dat geeft allemaal niet alleen 

extra uitstraling en allure, het is ook van invloed op 

bijvoorbeeld de akoestiek in een kamer.”

Veiligheid voorop
Allemaal belangrijk in prachtige panden zoals het 

Rijksmonumentale gebouw van Shell. “Op onze 

beurt hebben wij veel van de veiligheidscultuur van 

Shell geleerd. Veiligheid werd zeer serieus genomen 

en dat is alleen maar goed.”

Renovatie Shell Campus • Den Haag
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Met de hand en de mal 
Bij de restauratie van de historische trappenhuizen bleek meer dan de helft van de keramiektegels los te zitten. 

Freddy de Witte en Ben Stork van Het Stenen Labyrint & Stork Restauratie hebben in samenwerking met Burgy 

Bouw grote aantallen teruggezet in kalkspecie. “Het deel wat onherstelbaar bleek is door ons gereproduceerd, in 

totaal 300 bloemtegels, 270 plintegels en 250 stippeltegels. Concreet betekende dit dat we die tegels in Friesland 

– via de zogenaamde sponstechniek – met de hand inschilderden, waarna ze moesten drogen en de oven ingingen. 

Maar omdat er steeds meer tegels stuk bleken te zijn, hebben we besloten om ook een gedeelte te maken met 

behulp van de sjabloontechniek. Daarmee kun je de tegel spuiten en daarna de bloemen nog omlijnen, wat wel 

weer handwerk is.”

De opname van de klus vond al in februari 2021 plaats, de restauratie in Den Haag

 zelf nam zo’n zes maanden in beslag.  Al met al hebben Het Stenen Labyrint & 

Stork Restauratie er een zeer mooie en uitdagende klus aan gehad volgens De Witte.

“We waren overigens geen vreemde voor zowel Burgy Bouw als Shell. 

‘In 2016 hebben we namelijk ook het door het weer aangetaste keramische 

tegelwerk van de vier wijzerplaten in de klok van het C30-kantoor al gerestaureerd.”

Ook het wandtegelwerk van de 
monumentale trappenhuizen is 
gerestaureerd.
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Ampèreweg 4
3752 LR Bunschoten 

| Grondwerk

| Bodemsanering

| Onderwaterwerk

| Rioolwerk

| Straatwerk 

| Railinfra

|  Gewapende 
grondconstructies

www.bonneveld.nlinfo@bonneveldbv.com
T 035 - 52 80 340

Bonneveld aan de 
basis 

Omdat kantoor C30 niet op heipalen maar op staal 

is gefundeerd was het om verzakking te voorkomen 

noodzakelijk dat de grond onder de bestaande, oude 

fundering werd verstevigd. Een klus voor 

Aannemingsbedrijf Bonneveld BV, vanuit 

Bunschoten al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in 

de grond-, weg- en waterbouw. 

“Bij Shell hebben we gebruik gemaakt van een 

techniek waarbij de bodem geïnjecteerd wordt met 

waterglasverharder”, legt projectuitvoerder Jaap-Jan 

van de Vuurst uit. In totaal ging het om zo’n 300 

geboorde gaten, waarin 600 waterglasbollen 

gingen. Verder voerden de mannen van Bonneveld 

900 kuub zand af met behulp van lopende banden. 

“Eveneens opvallend: uit gezondheids- en 

milieuoverwegingen mocht er alleen met elektrisch 

aangedreven machines gewerkt worden, die daartoe 

het gebouw werden binnen getakeld”, besluit Van de 

Vuurst, het familiekarakter van Bonneveld 

aantonend met de opmerking dat hij – inmiddels 50 

jaar jong – er ooit als “jochie/vakantiekracht” 

binnenkwam om er nooit meer weg te gaan.

Als het gaat om constructief metselwerk 
zijn er ruim 250.000 stenen verwerkt.

Renovatie Shell Campus • Den Haag
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Burgy werkte in Den Haag aan de restauratie  
van het Shell-hoofdkantoor. 

www.burgy.nl

Burgy adv. Industrie bouw 0622.qxp_Opmaak 1  27-06-2022  08:59  Pagina 1
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ontwikkelen die het monumentale pand eer aan doen

Ter plaatse creatief technisch passende oplossingen

Terwijl de engineering al op stoom was, werd besloten het C30-gebouw op de Shell Campus in Den Haag in 
lijn met het maatschappelijk tijdsbeeld geheel aardgasloos te maken. Technisch dienstverlener Kuijpers was 
verantwoordelijk voor alle installaties.  

Verduurzaming C30 

“De nieuwe gasleiding was al vanaf de 
straat door het hele terrein het gebouw 
ingetrokken. De gasgestookte installatie 
lag uit geëngineerd klaar”, zegt project-
directeur Corné Blakenburg. “Het was een 
uitdaging om het gassysteem dat 
geëngineerd was binnen de tijd te reengi-
neeren naar een warmtepompsysteem.”

Inpasbaarheid technische installaties
Het C30-gebouw werd door Kuijpers 
omgetoverd tot een gasloos gebouw met 
warmte-koudeopslag in combinatie met 
warmtepompen. ‘Maar het was vooral veel 
schakelen en pionieren om alle 
installaties in de beschikbare technische 
ruimtes gemonteerd te krijgen (en wel 

trillingvrij!), in een gebouw dat bepaald 
niet recht-toe-recht-aan is. Part of the 
solution was de keuze voor prefab, waarbij 
installatieonderdelen buiten de 
projectlocatie werden gefabriceerd en als 
bouwpakketten naar C30 gingen. 
Blakenburg: “Voor het hele logistieke 
verhaal hadden we even buiten Den Haag 

Renovatie Shell Campus • Den Haag
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een speciale hub aangelegd waar alle 
andere materialen werden aangevoerd om 
van daaruit naar Shell te worden vervoerd. 
Volgens een strak schema, waarbij we er 
bijvoorbeeld ook rekening mee hielden dat 
er geen transport was op tijden dat 
kinderen naar en van school fietsten.”

Inspirerende uitdagingen
Ter plaatse creatief technisch passende 
oplossingen ontwikkelen die het 
monumentale pand eer aan doen: dat 
was project Shell in een notendop zegt de 
projectdirecteur van Kuijpers. ‘Passend op 
grote schaal, en dan denk ik aan de 
elektrotechnische installaties met 
specifieke verlichtingsarmaturen die 
passen bij een monumentaal gebouw. Een  
sprinklerinstallatie door het hele gebouw, 
waarvan de tank (31.000 liter water) ter 
plaatse moest worden opgebouwd met 
voor dit doel geconstrueerde hefwerk-
tuigen. En dan denk ik op kleinere schaal 
aan het verzoek of we vlak voor de 
oplevering van vijf pantry’s konden 
installeren, die gesitueerd werden op alle 
verdiepingen. In een nagenoeg 
opleverwaardig gebouw moesten 
schachten worden gemaakt en leidingwerk 
en elektra aangelegd vanaf de derde 
verdieping tot in de kelder. Kortom 
maatwerk op alle fronten, maar allemaal 
mogelijk.’

39.000 m     Buisleidingen
12.000 m2    Rechthoekige luchtkanalen
  9.000 m     Ronde luchtkanalen
10.500 m2    Klimaatplafonds
17                 Luchtbehandelingskasten
900      VAV lucht regelkleppen
900               Luchtgeluiddempers

4.150        Led verlichtingarmaturen
2               Nieuwe transformatoren
2               UPS-en van 100KVA
36             Onderverdelers
2               Hoofdverdelers
2               Railkokerverbindingen 
93.000     meter elektrische bekabeling
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Kijk voor meer informatie & inspiratie: www.inteco.nl

In de transformatie van het 100 jaar oude hoofdkantoor 
van Shell is met respect voor de authenciteit van het pand 
duurzame klimaatbeheersing ingezet. Esthetiek, comfort en 
akoestiek worden integraal samengebracht in het metalen-
en stucwerk klimaatplafond.

Renovatie Shell Campus • Den Haag
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Klimaatplafonds: comfort, esthetiek en 
akoestiek 

Wie in het Shell-kantoor de betrokkenheid van het Boxtelse Inteco BV wil zien, moet omhoogkijken. “Klopt”, 

zegt algemeen directeur Paul Ruijgrok, ‘want daar zitten onze akoestische, geactiveerde klimaatplafonds. 

Het kantoor C30 beschikt ook over een groot 

oppervlak aan klimaatplafonds, dat met zijn 

fijnmazig waternetwerk met koel- of warmwater 

de ruimtes naar een hoger comfortniveau brengt 

en een lager energieverbruik realiseert.  State of 

the art, durft Ruijgrok zeker te zeggen. “Wat je 

omhoogkijkend niet ziet is alles wat daarachter 

geïntegreerd een plek moest krijgen. 

Luchtkanalen, kabelgoten enzovoorts. Om deze 

elementen in technische zin optimaal te instal-

leren is flink puzzelen, maar dat is waar wij goed 

in zijn. Dit was een hoogstaande technische 

samenwerking met Kuijpers Installaties.”

Comfort zonder compromissen
Wat het bij Shell extra ingewikkeld maakte, was dat de lat ook op esthetisch vlak hoog lag. Het Shell-

kantoor zit niet alleen vol authentieke kolommen waar omheen gewerkt moest worden, maar aan de 

plafonds zitten ook veel monumentale balken én 

schijnbalken, die daar om esthetische redenen zijn 

aangebracht. Ruijgrok: “Dat levert aan de plafonds allemaal 

‘eilanden’ op die vaak nét even een afwijkende 

maatvoering hebben. Om dit allemaal passend te maken, 

terwijl het er als geheel strak uit moest zien, was een hele 

klus voor onze mannen. Daarnaast was met name op de 

bovenste verdieping van het gebouw met schuine kap 

akoestische optimalisatie een belangrijk speerpunt in dit 

project. Ook dit hebben we met een akoestisch 

gipsklimaatplafond weten te realiseren. Allemaal 

maatwerkdetails en optimalisaties die in lijn zijn met het 

bedrijfscredo van Inteco: Comfort without Compromise.”
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We zijn actief en betrokken

P+ Group is al jaren een toonaangevende leverancier van 
o.a. compressoren. Installateur van apparaten en 
installaties gemaakt uit kunststoffen, RVS en staal. 
Sectoren zijn oa: chemie, voedingsindustrie, 
semiconductor, waterbehandeling, lucht- en 
milieutechniek, CV en GKW installaties, automotive en 
werkplaatsinrichtingen.

Verder produceren wij werktuigkundige constructies 
geheel volgens uw wensen en specificaties. Of het nu gaat 
om maatwerk of om een klant gebonden installatie, vanaf 
het eerste advies tot aan de uitvoering en oplevering, 
werkt ons team met u samen.

P+ Industry BV
Brouwerstraat 2
5405 BK Uden
0413-275804

Sterk in leidingwerk

Het Udense P+ Industry is gespecialiseerd in het leveren, monteren en desgewenst onderhouden van kunststofleiding-

systemen, persluchtinstallaties, afzuigsystemen, proces-, olie- en brandstofinstallaties. Bij Shell in Den Haag ging het om het 

eerste, laat Sales & Marketingmanager Hans van Kesteren weten. ‘In nauwe en uitstekende samenwerking met het voor de 

engineering verantwoordelijke Kuijpers Installaties verzorgden wij de levering en montage van het CV- & GKW-leidingwerk in 

kunststof PP-R diffusie dicht. We zijn er ruim een jaar iedere dag met vier tot zes medewerkers druk geweest. 

Passende oplossing
Ingegeven door zoals Van Kesteren het omschrijft “onverwachte obstakels in het oude pand” werd er regelmatig een beroep 

gedaan op het creatief oplossend vermogen van de P+ Industry-medewerkers. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld het feit dat muren 

soms dikker waren dan verwacht… En aan een asbestsanering, waardoor we ineens moesten improviseren om de juiste 

aanpassingen te kunnen doen. Net als sommige andere projectpartners hebben ook wij het nodige prefab gemaakt in onze 

eigen werkplaats.  Maar gelukkig is één van onze bedrijfscredo’s: een échte vakman kent de risico’s van zijn werk.’
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Isolatiebedrijf Hanenberg BV
Altenaweg 20-B • 5145 PC Waalwijk • Tel: 0416 675380

E-mail: info@hanenberg.nl • Internet: www.hanenberg.nl

SAMENWERKEN AAN EEN
BETROUWBARE EN DUURZAME
TOEKOMST
Met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu

Bij werktuigbouwkundige installaties worden extra hoge 

eisen gesteld aan de gekozen isolatieproducten. ‘Zeker bij 

Shell’, weet Ad Bos van Hanenberg Isolatie Waalwijk, het 

bedrijf dat dit onderdeel voor zijn rekening nam bij het 

voormalig hoofdkantoor van Shell.

‘Met name in de “enorme” technische ruimte in de kelder 

konden we al onze kennis en ervaring goed gebruiken. 

Elke centimeter wordt daar van vloer tot plafond benut 

en dan is het soms best lastig om ergens bij te kunnen en 

de zaken ook qua isolatie in te passen.’ Vanwege het hoge 

eisenniveau werd in Den Haag gewerkt met de allerbeste 

isolatiematerialen zoals Rockwool en Armaflex. Ad: ‘Die 

laatste is een flexibele elastomeer isolatiemateriaal met 

optimale isolatiewaarden. Isolatiebedrijf Hanenberg 

beschikt als een van de eerste Isolatiebedrijven over een 

Armaflex System Award.’  

Brandveiligheidsaspect
Vanwege de aard van hun werk was Hanenberg, naast het 

isoleren van de gebouw gebonden installaties, bij Shell 

natuurlijk ook betrokken bij het brandveiligheidsaspect. Ad: 

‘We hebben zelf een eigen afdeling Passive Fire Protection, 

PFP. In combinatie met de technische – en materiaalkeuzes 

die je maakt op het gebied van brandwerendheid is PFP 

een extra hulpmiddel om opdrachtgevers van een zo van 

breed mogelijk advies te kunnen voorzien, en een juiste 

brandwerende afwerking te garanderen.’

Isoleren en brandwerend afwerken

“Met name in de enorme 
technische ruimte in de kelder 
konden we al onze kennis en 

ervaring goed gebruiken”
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