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Slimme balkons 
voor transformatie Maanplein
“Vandaag worden de eerste balkons 
geleverd. Dat is voor ons een bijzon-
der moment.” Aan het woord is Peter 
Kok van Normteq uit Hengelo. “Wij 
bedenken, engineeren, leveren en 
monteren balkonoplossingen. Het 
gekozen materiaalgebruik wordt 
bepaald door de gebouwsituatie 
en door de wensen en eisen van de 
klant, zoals bij de transformatieop-
gave Maanplein Den Haag.”

En juist dat materiaalgebruik, maakt dit moment 
voor zowel Normteq als hoofdaannemer Pleijsier 
Bouw bijzonder. “De architect heeft de aanzet 
gegeven voor een robuust en modern balkon”, 
aldus Kok. “Een balkon van beton bleek te zwaar 
voor de draagconstructie van het bestaande 
kantoorgebouw. Wij hebben de balkons ontwik-
keld inclusief de verankeringen, gemaakt met de 
eigenschappen licht, snel te monteren, onder-
houdsarm en daarmee een perfecte oplossing 
voor deze gebouwtransformatie.” Het bedrijf uit 
Hengelo timmert sinds 2012 hard aan de weg in 
dit marktsegment.

COMPOSITIE VAN HOUT EN POLY-
ESTER
“Voor ons is het slim gebruik van energie en 
materialen de belangrijkste drijfveer bij het ont-
wikkelen van balkonoplossingen. Praktisch ieder 
gebouw kan getransformeerd worden naar een 
wooncomplex met buitenruimte-oplossing. Onze 
balkonoplossingen zijn toonaangevend in Neder-
land voor renovatie en transformatie alsook voor 
nieuwbouw.” 

De oplossing voor de transformatiemarkt met 
deze balkons: een robuuste houten frame-con-
structie (lichtgewicht) met een onder- en boven-
plaat die volledig omkleed zijn met glasvezelver-
sterkt polyester. De laag van glasvezelversterkt 
polyester zorgt voor een naadloze en waterdichte 
constructie vanaf de buitenzijde, voor de gewens-
te kleurstelling en voor antislip op het loopvlak. 
Want bij comfortabel wonen hoort ook een plek 
waar je buiten kunt zijn. 
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De balkons zijn pas in een later stadium aan de 
transformatieplannen toegevoegd. En dat vroeg om 
een doelgerichte oplossing. Want bij het inmeten 
van het gebouw werd veel variatie in de diepte van 
de gevelspouw geconstateerd. In de engineering is 
dit ondervangen door een verankering te ontwik-
kelen die in diepte verstelbaar is, om deze variatie 
te kunnen opvangen. “We werken nauw samen met 
hoofdaannemer Pleijsier Bouw en op meerdere mo-
menten in het traject lopen onze werkzaamheden 
in elkaar over. Goede afspraken zijn dan essentieel 
om alle 184 appartementen binnen de planning 
van een balkon te voorzien. Alle verankeringen in 
de gevel bereiden we daarom al voor, waarbij we 
de balkons bij wijze van afbouw er pas op het laatst 
aanhangen. Zo voorkomen we dat we onze bouw-
partners voor de voeten lopen.”

AMBITIE 
Normteq is een innovatief bedrijf met de ambitie 
om nog meer oplossingen binnen de Nederlandse 
bouwsector uit te rollen. Kok: “We investeren in 
productontwikkeling en zien dat de vraag toe-
neemt. Een project als Maanplein draagt daar 
natuurlijk aan bij. Zo zijn we in het Haagse Binck-
horst ook betrokken bij de transformatie van het 
Junoblok en de Binck (het oude SDU gebouw). 
Voor ons een bevestiging dat er behoefte is aan 
onze balkonoplossingen!”   ❚


