STRAKKE PLANNING

Blikvanger

Marco: ‘Bij zo’n groot project
als deze is de planning vaak de
grootste uitdaging. Je bent
afhankelijk van verschillende
partijen die het project kunnen
vertragen. Wanneer de metselaar
bijvoorbeeld achterloopt, doen
wij dat automatisch ook. Daarom
komen we iedere ochtend bij
elkaar om de status en planning
door te nemen. Dat werkt
ontzettend goed.’

Aanbrengen natuursteen op
project Karspelhof in Amsterdam
In Amsterdam-Zuidoost wordt druk gewerkt aan de realisatie van
150 woningen in de Karspelhof. Natuursteenbedrijf Nibo Stone is
verantwoordelijk voor de productie, levering en aanleg van het
natuursteen.
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GRANIET

Voor de Karspelhof wordt
één soort natuursteen
gebruikt: Nibo graniet grijs.
Deze steen is vervolgens op
drie verschillende manieren
bewerkt. Marco: ‘Voor
het kiezen van het juiste
natuursteen kijken we altijd
naar prijs, kwaliteit en de
technische eigenschap van de
steen. Graniet is perfect voor
een woonwijk als deze. Het is
een harde, weersbestendige
steen die lang mooi blijft. Een
duurzaam product, dat tegen
een stootje kan.’

VAN GEVEL TOT BLOEMBAK

Nibo Stone is verantwoordelijk voor de
productie, levering en het aanbrengen van
natuurstenen muurafdekkers, raamdorpels,
voordeur- en kaderomlijstingen,
bloembakbekleding, gevelbekleding en
trapbekleding. Marco: ‘Hierbij werken we
achter de metselaar aan, per woningblok
van 14 woningen in een trappetje van de
tweede naar de eerste verdieping. Wanneer
dan overal de steigers afgebroken kunnen
worden, pakken we de begane grond.’

GROOTSTE PROJECT

Het eerste blok van Karspelhof is al bijna
klaar voor de oplevering. Naar schatting
is medio volgend jaar de hele wijk klaar.
Het gaat om honderd huurwoningen
en vijftig koopwoningen. Marco van
Nieuwenborg, accountmanager
bij Nibo Stone: ‘Voor ons is dit het
grootste project tot nu toe, met de
meeste diversiteit in toepassingen. Een
prachtige uitdaging.’
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