
Het gebruik van folie om gebouwen aan 

de buitenzijde een ander aanzien te 

geven, is niet nieuw. Vaak om kunststof of 

aluminium gevelpanelen, die er in de loop 

van jaren niet mooier op zijn geworden, 

weer een fris uiterlijk te geven. Minder 

gebruikelijk is de inzet van folie bij nieuw-

bouw. En toch is dat precies wat er is 

gebeurd bij de realisatie van het nieuwe 

stadhuis in Almelo, dat het duurzaam-

heidskenmerk Breeam-NL Excellent kreeg, 

gerealiseerd op de hoek van de Egbert 

Gorterstraat en de Haven Noordzijde. Alle 

representatieve functies bevinden zich in 

de laagbouw van het nieuwe stadhuis, 

maar architectenbureau Kraaijvanger ont-

wierp twee karakteristieke torens van elk 

circa 50 meter hoog waarin zich de werk-

plekken van de ambtenaren bevinden. De 

opzet is dat het zonlicht speelt met kleur 

op de, deels scheef geplaatste, kunststof 

gevelpanelen op de beide torens.

Polyester geveldelen
De productie van deze gevelpanelen is 

door bouwcombinatie Koopmans & JP van 

Eesteren uitbesteedt aan Starline, met haar 

hoofdkantoor in Valkenswaard en van huis 

uit producent van polyester zwembaden. 

Sinds een aantal jaren beweegt Starline 

zich echter ook op de markt van polyester 

geveldelen. De architect van het stadhuis 

in Almelo had een combinatie van rode en 

witte polyester geveldelen in het ontwerp 

opgenomen, maar volgens Starline was het 

niet verstandig om dit ook daadwerkelijk 

zo uit te voeren. André Corstjens, een van 

de twee directeuren van het eveneens in 

Valkenswaard gevestigde JA! Reclame (zie 

kader): “Rood pigment in polyester schijnt 

erg gevoelig te zijn voor UV-licht. Binnen 

twee jaar verkleurt het en voor je het weet, 

is het zo roze als maar zijn kan. Starline zag 

maar één oplossing: toepassing van folie. 

Zij zijn al meer dan twintig jaar een relatie 

van ons, dus logisch dat ze bij ons op de 

stoep stonden met de vraag: kunnen jullie 

dit plakken?”
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De deels geplakte geveldelen, gemonteerd op 

de twee torens van het nieuwe stadhuis van 

Almelo, zorgen voor een speels kleurenspel op 

de gevel (foto’s Emile Willems).

Folie geeft stadhuis  Almelo kleur
A u t e u r  Wouter Mooij

Begin februari is de bouwkundige 

oplevering van het nieuwe stadhuis 

in Almelo en op 30 maart gaan de 

deuren voor het eerst open voor 

het publiek. Het centrum van 

Almelo is dan een karakteristiek en 

duurzaam gebouw rijker. Aan de 

buitenzijde geven de rood-witte 

gevelpanelen het stadhuis een 

eigen karakter. Met dank aan de 

Façade Film van Avery en JA! 

reclame uit Valkenswaard die voor 

de montage zorgde.
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de buitenzijde een ander aanzien te 

geven, is niet nieuw. Vaak om kunststof of 
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van jaren niet mooier op zijn geworden, 
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gerealiseerd op de hoek van de Egbert 

Gorterstraat en de Haven Noordzijde. Alle 
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maar architectenbureau Kraaijvanger ont-

wierp twee karakteristieke torens van elk 

circa 50 meter hoog waarin zich de werk-
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op de, deels scheef geplaatste, kunststof 

gevelpanelen op de beide torens.
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De productie van deze gevelpanelen is 

door bouwcombinatie Koopmans & JP van 

Eesteren uitbesteedt aan Starline, met haar 

hoofdkantoor in Valkenswaard en van huis 

uit producent van polyester zwembaden. 

Sinds een aantal jaren beweegt Starline 

zich echter ook op de markt van polyester 

geveldelen. De architect van het stadhuis 

in Almelo had een combinatie van rode en 

witte polyester geveldelen in het ontwerp 

opgenomen, maar volgens Starline was het 

niet verstandig om dit ook daadwerkelijk 

zo uit te voeren. André Corstjens, een van 

de twee directeuren van het eveneens in 

Valkenswaard gevestigde JA! Reclame (zie 

kader): “Rood pigment in polyester schijnt 

erg gevoelig te zijn voor UV-licht. Binnen 

twee jaar verkleurt het en voor je het weet, 

is het zo roze als maar zijn kan. Starline zag 

maar één oplossing: toepassing van folie. 

Zij zijn al meer dan twintig jaar een relatie 

van ons, dus logisch dat ze bij ons op de 

stoep stonden met de vraag: kunnen jullie 

dit plakken?”

PaPerlinX vts
Omdat het hier geen alledaagse klus betrof 

en er vanuit opdrachtgeverzijde keiharde 

garanties werden gevraagd, nam JA! 

Reclame vervolgens contact op met leveran-

cier PaperlinX VTS. Chris Klok, commercieel 

manager bij deze distributeur voor de sign-

branche, reisde vervolgens samen met 

mededirecteur Joep Thomassen van JA! 

Reclame en de producent van de gevelde-

len naar Almelo af om zowel de architect, de 

aannemer als de opdrachtgever ervan over-

tuigen dat folie hier de beste oplossing is. 

Klok: “Niemand wist iets van folie. Ik heb 

eerst een kort college gegeven over de ont-

wikkeling van folies; van gekalanderde 

monomeer films, via de gegoten polymeer 

varianten tot de huidige gebouwenfolies. 

Het werd ze al snel duidelijk dat Façade Film 

van Avery Dennison niet zomaar een folie is, 

maar een technische oplossing waarachter al 

meer dan 15 jaar praktijkervaring schuilgaat. 

Een product toegesneden op z’n functie en, 

mits juist aangebracht door een gecertifi-

ceerde verwerker, met de nodige garanties 

en een reële levensduurverwachting van 

zo’n tien jaar op kleurechtheid.”

Klok: “Bij een project van deze omvang is 

het belangrijk dat een partij als Avery 

garant staat mochten er onverhoopt pro-

blemen optreden. Dan worden die opge-

lost, inclusief de montagekosten. Voor-

waarde is wel dat het aanbrengen van de 

folie is gedaan door een door Avery gecer-

tificeerd bedrijf. Ze willen niet alleen weten 

wie je bent en hoe je plakt, maar kijken ook 

over je schouder mee tijdens het project.”

CertifiCering
De volgende stap was dat Avery haar 

Façade Film in de juiste kleur rood op maat 

ging maken en er werden testjes gedaan 

met de kunststof geveldelen om te zien of 

die werkelijk ‘dood’ zijn (niet uitgassen). 

Het personeel van JA! Reclame ging op 

cursus om de juiste certificaten te halen om 

de folie te mogen verwerken. Corstjens: 

“Onze mensen hebben al verschillende trai-

ningen gevolgd, maar voor Façade is een 

specifieke training vereist ook ten behoeve 

van de garantie op het project.” Voor dit 

laatste werd Dennis de Haan van App-

cademy ingehuurd. Corstjens: “We hebben 

iedereen van onze beletteringafdeling, plus 
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Begin februari is de bouwkundige 

oplevering van het nieuwe stadhuis 

in Almelo en op 30 maart gaan de 

deuren voor het eerst open voor 

het publiek. Het centrum van 

Almelo is dan een karakteristiek en 

duurzaam gebouw rijker. Aan de 

buitenzijde geven de rood-witte 

gevelpanelen het stadhuis een 

eigen karakter. Met dank aan de 

Façade Film van Avery en JA! 

reclame uit Valkenswaard die voor 

de montage zorgde.

De applicatie 

van de Façade 

Film op de 

kunststof gevel-

delen is niet op 

locatie in Almelo 

gedaan, maar 

onder gecon-

ditioneerde 

omstandigheden 

in Neerpelt.
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onze hoofd planning en Joep zelf deze cur-

sus van één dag laten volgen. We wilden 

per se dat ook iemand van het manage-

ment ervaring heeft met dit type werk, om 

zo toekomstige projecten beter te kunnen 

inschatten en ook de jongens goed te kun-

nen aansturen.”

Overigens hoefden de monteurs van JA! 

Reclame niet ver te rijden. De applicatie 

van de folie op de kunststof geveldelen is 

niet op locatie in Almelo gedaan, maar 

onder geconditioneerde omstandigheden 

in de fabriek van Starline in Neerpelt. In 

totaal zijn 24 rollen van 50 meter verwerkt. 

Elke rol is in tweeën gesneden, omdat de 

breedste kunststofdelen circa 55 centime-

ter breed waren. Er waren wel 50 verschil-

lende formaten aan geveldelen, waarvan 

de grootste meer dan 3 meter lang was. 

Speciale ‘bokken’ op de montagetafels 

zorgden voor fixatie van incourante gevel-

delen tijdens het plakken.

Polyester
In overleg met De Haan van Appacademy 

is besloten een deel van de elementen nat 

te plakken. Corstjens: “Ook al ben je als 

vakman geneigd te roepen ‘natplakken is 

voor watjes’, voor dit project bleek dit voor 

sommige delen toch echt de beste oplos-

sing. Het gespoten polyster is, na verwijde-

ring uit de mal, namelijk gepolijst en heeft 

daardoor een spekglad oppervlak. 

Daarnaast activeert de lijmlaag van de 

Façade Film zeer snel, zodat herpositione-

ren van grote oppervlakken anders niet 

meer mogelijk is.” Na montage bleven de 

geplakte delen een aantal dagen uitwase-

men in de montagehal. De panelen kregen 

in het ontwerp al een heel klein rilletje 

mee, zodat exact bekend was waar de snij-

lijn van de folie moest komen te lopen.

JA! Reclame begon halverwege de zomer 

van 2014 met plakken en is in totaal gedu-

rende vijf maanden bezig geweest. Afhanke-

lijk van de bouwstroom werd elke week een 

of meer dagen voor het stadhuis in Almelo 

geplakt. In totaal 518 panelen. Het werk zit 

er nu op. “Voor de opening moeten we hier 

en daar nog herstelwerk doen van enkele 

beschadigingen die panelen hebben opge-

lopen tijdens de rest van het bouwtraject”, 

aldus Corstjens. “Al met al een bijzonder 

project met een hoog kwaliteitsniveau.”

 

interieurarChiteCt
Dat het exploreren van de mogelijkheden 

in de vastgoedwereld serieus wordt geno-

men door JA! Reclame, blijkt wel uit het 

feit dat per 1 januari interieurarchitect 

Michiel Jacobs in dienst is getreden. “Hij 

voegt een stuk creativiteit, inzicht en ken-

nis toe van de interieurbouw. Belangrijk, 

omdat wij denken dat er mogelijkheden 

genoeg liggen om met creatieve middelen 

een kantoor weer up-to-date te maken of 

een compleet gebouw te restylen en zo 

een tweede leven te geven. Jacobs is in 

staat functionaliteit en creativiteit met 

elkaar te verbinden en dat tevens te visua-

liseren. Daarnaast hopen we dat zijn 

inbreng tot nog meer toegevoegde waar-

de leidt binnen onze signprojecten en 

standbouwontwerpen. En half januari 

staan we op de vakbeurs Facilitair in de 

Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.”    

www.jareclame.nl
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Ja! reClame

Joep Thomassen en André Corstjens, de ondernemers die schuilgaan achter de 

naam JA! Reclame, opereren beiden al ruim 25 jaar in de sign- en reclamewereld. 

Eerst gescheiden in hun eigen ondernemingen (Andre Corstjens Reclame en 

Thomassen ‘Belettert Alles’), maar een jaar of vier geleden besloten de twee hun 

bedrijfsactiviteiten volledig in elkaar te schuiven. “We vullen elkaar goed aan”, aldus 

Corstjens, die sinds de fusie vooral het projectmanagement doet en de productie 

begeleidt. Thomassen is met name commercieel buiten de deur actief en doet veelal 

de acquisitie.

Het is een allround signbedrijf. Naast de nodige snijplotters, staat een breed arsenaal 

printers JA! Reclame ter beschikking, onder andere een Jetrix 3015 vlakbedprinter. 

Medio februari komt er versterking van een 3,20 meter brede swissQprint Nyala 2. 

Corstjens: “De kwaliteit van de Jetrix is goed, maar qua snelheid kan deze machine 

niet meekomen. Met de nieuwe swissQprint machine halen we echter beide in huis.”

Een monteur van JA! Reclame brengt de speciaal op kleur gemaakte 

Façade Film van Avery aan op de door Starline geproduceerde poly-

ester geveldelen.

Een aantal delen met grote oppervlakken werden standaard nat 

geplakt, omdat herpositioneren van de Façade Film anders niet 

mogelijk is.

Deze hoek van 90 graden werd niet doorgeplakt, maar ingesneden 

om spanning in de toekomst te voorkomen.

De bouwkundige oplevering van het nieuwe stadhuis in Almelo is 

begin februari.
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