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OVER LICOTEC DAKLICHT
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Licotec Daklicht is al meer dan 30 jaar een Nederlandse producent van
lichtdoorlatende dakconstructies. Wij stellen ons graag voor wie wij
zijn, wat we kunnen en wat onze doelstellingen zijn voor de toekomst.
Lees verder op pagina 4-5

6-9

10-12 ALLIANDER ARNHEM 		

»» p.25

Het nieuwe Van der Valk hotel in Apeldoorn ligt vlak naast de A50 en
pal aan de A1. Aan de zuidzijde, waar zich een tuin met terras bevindt,
sluit het hotel aan op de wijk Zonnehoeve. Lees verder op pagina 27

26-29 HILTON SCHIPHOL

CENTRAAL STATION ROTTERDAM

Met meer dan 10.000 m² aan BIPV panelen (pv panelen verwerkt in
glas) is het Centraal Station Rotterdam meer dan een uniek project.
Lees verder op pagina 8-11

De nieuwbouw van het Hilton Amsterdam Airport Hotel omvat een
beddenhuis met 433 hotelkamers, een restaurant, een spa en fitness,
een conferentiecentrum met verschillende vergaderfaciliteiten en een
ballroom voor 600 personen. Lees verder op pagina 28-31

»» p.26

30-31 HEEREMA LEIDEN

Op 9 maart 2017 is het geheel gerenoveerde hoofdkantoor Alliander
‘Bellevue’ in Arnhem geopend. Het resultaat is indrukwekkend. Lees
verder op pagina 12-14							

13

Het project Heerema Leiden omvat de nieuwbouw van een kantoor
voor Heerema Marine Contractors van twaalf bouwlagen waarvan de
onderste drie bouwlagen een ontmoetingscentrum vormen (Plaza)
waarin entree/restaurant, sportfaciliteit en vergadercentrum worden
gehuisvest. Lees verder op pagina 32-33

GATWICKSTRAAT AMSTERDAM

Opgeleverd in 2017, renovatie van een gebogen kunststof lichtstraat
naar een lichtstraat van deze tijd. Een Licotec thermisch gescheiden
zadeldakconstructie. Lees verder op pagina 15			

32-35 EXPERTISE CENTRUM OLD WOLDE

14-15 HART VAN STEIN
»» p.16

»» p.18

In bouwteam samen met aannemer Jongen-Meulen B.V. is dit inclusief
staalconstructies uitgevoerd door Licotec Daklicht B.V. Lees verder op
pagina 16-17							

»» p.22

Licotec kreeg de vraag van Burgy bouw om het glas in de serre van
het Amstel hotel te gaan vervangen.Tijdens de opname van de
werkzaamheden konden we Burgy ervan overtuigen dat alleen glas
vervangen niet de beste optie zou zijn. Lees verder op pagina 38-40

Renovatie/nieuwbouw van de faculteit Tandheelkunde van het
Radboudumc aan de Philips van Leydenlaan op de Nijmeegse campus.
Lees verder op pagina 18-19

39

18-21 THE BASE SCHIPHOL

»» p.6

»» p.10

22-24 DE LIBRIJE ZWOLLE
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ABN AMRO GRONINGEN

Voor Jorritsma Bouw te Groningen hebben wij het project verbouwing
van de ABN AMRO aan de Grote Martkt te Groningen uitgevoerd. Een
inbraakwerend getest systeem was hier een vereiste. Lees verder op
pagina 41

40-43 VINCKENRODE BOXTEL
Hofjeshuis Vinckenrode dankt zijn naam aan de vijf woningen die zijn
gebouwd rondom een hofje. Lees verder op pagina 42-45

Een afgetopte piramide siert het culinaire restaurant dat Librije heet.
In 2015 is het compleet vernieuwde restaurant in Zwolle in bedrijf
genomen. Lees verder op pagina 22-25

»» p.40

»» p.30

Expertisecentrum Old Wolde is een grote en moderne locatie aan de
rand van Winschoten. Oosterlengte biedt u vanuit Expertisecentrum
Old Wolde (intensieve) verpleegzorg, behandeling, revalidatie en
diagnostisch dagonderzoek. Lees verder op pagina 34-37

36-38 AMSTEL HOTEL AMSTERDAM

16-17 TANDHEELKUNDE NIJMEGEN

Voor dit project is een speciaal aluminium profiel ontwikkeld en
geëxtrudeerd met als doel het aanzicht van het profiel zo slank
mogelijk uit te voeren. Lees verder op pagina 20-23			

VAN DER VALK APELDOORN

»» p.36
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OVER LICOTEC

UW SPECIALIST IN

Licotec ontwikkelt, produceert en installeert lichtdoorlatende dak- en wandconstructies voor onder andere: winkelcentra,
kantoren, woonzorgcentra, ziekenhuizen, stadions, stations en bedrijfsgebouwen in de utiliteitsbouw. Ook renovatie
projecten kunnen door Licotec Daklicht zelfstandig worden uitgevoerd. De flexibiliteit, kwaliteit en bovenal brede
inzetbaarheid van Licotec blijkt uit de grote hoeveelheid succesvol afgeronde projecten voor diverse opdrachtgevers, van
groot tot klein.

Lichtdoorlatende dakconstructies
“Al meer dan 30 jaar uw toeleverancier van lichtdoorlatende dakconstructies”

HET DOEL VAN LICOTEC DAKLICHT
B.V. IS HET ONTZORGEN, DOOR
HET COMPLEET LEVEREN VAN
DAKSYSTEMEN DIE STAAN VOOR
KWALITEIT VOOR NU EN IN DE
TOEKOMST

D

De transparante overkappingen in glas en
kunststof worden in eigen huis ontwikkeld
en uitgevoerd met ons LBS systeem (Licotec
Beglazing Systeem). Voor de projecten kan
Licotec in eigen beheer de constructieberekeningen en het
2d-3d tekenwerk verzorgen. Tevens kunnen wij complete
visualisaties verzorgen. Het eigen productiebedrijf in
Duiven staat continu garant voor maatwerksystemen van
hoge kwaliteit en veiligheid.

Licotec begrippen

B

Begrippen waarmee Licotec Daklicht B.V. vertrouwd is:
Samen met de architect/opdrachtgever de behoefte bepalen
		
en aansluitend een daklichtoplossing verzorgen;
Werken in een bouwteam;
		Lean bouwen;
		
Cradle to Cradle;
		
Stabu (het schrijven van bestekken);
		
BIM (Building Information Modelling);
		
BIPV (Building Integrated Photovoltaics) energieopwekking in
			
de dakbeglazing, desgewenst compleet met het installatiewerk;
			
(reeds circa 14.500 m² uitgevoerd) 				
		
SKG getest systeem tot 750P wind en waterdicht;			
		
Inbraakwerend getest systeem conform de NEN5096;

B

Brandwerende lichstraten in een 30 minuten
en 60 minuten WBDBO uitvoering behoren
tevens tot het leveringsassortiment van Licotec
Daklicht B.V. Het LBS-FR systeem is dan ook
bij TNO getest en gecertificeerd. Vragen? Onze afdeling
verkoop staat u graag te woord om u te adviseren over de
mogelijkheden.

A

Alle bewerkingen aan onze profielsystemen en zetwerken vinden plaats voor het poedercoaten zodat filiforme
corrosie wordt voorkomen. Aluminium LBS profielen worden geextrudeerd op diverse lengtes zodat er geen
koppelingen toegepast hoeven te worden. De hoeveelheid restafval aluminium kan hierdoor beperkt blijven.
Licotec Daklicht heeft een actief beleid om co2 terug te dringen en hierdoor mee te werken aan een schoner milieu.
Gebruikte materialen worden dan ook zoveel mogelijk door Licotec Daklicht hergebruikt (crade 2 cradle). 			
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Veiligheid vinden wij erg belangrijk en daarom werken onze monteurs volgens de standaard
veiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in het Basiscursus Veiligheidshandboek 1 en zijn
zij in het bezit van het V.V.A. 1 diploma. De voormannen zijn tevens in het bezit van V.V.A. 2.
Daarnaast is ons bedrijf VCA** gecertificeerd. Licotec Daklicht BV is VMRG lid en ISO 9001:2008
gecertificeerd.
Aan een goed milieu hechten wij erg veel waarde en daarom doen wij er alles aan om onze
CO2 footprint zo laag mogelijk te houden. Op de bouwplaats hebben wij nagenoeg geen
afval en intern wordt het afval gescheiden in verschillende afvalstromen. Ook is Licotec in het
bezit van het AluEco certificaat.
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Project		

: Nieuwbouw Centraal Station Rotterdam

Aannemer		
Architect		
Opdrachtgever		
Status werk		

: Licotec Daklicht in samenwerking (bouwteam) met Mobilis TBI Infra
: Benthem Crouwel Architekten, MVSA Meyer en Van Schooten Architecten en West 8
: ProRail
: Opgeleverd maart 2014

PROJECTEN

Omschrijving:
- 33.000 m² glasdak en gevel waarvan 10.000 m² B.I.P.V. (Building Integrated Photovoltaics).
- Tijdens de realisatie van de lichtstraten is het station continu in gebruik geweest; 					
- Levering van de geïsoleerde gootconstructies;
					
			
- Compleet nieuw systeem ontwikkeld om de montage tijd te reduceren;						
- Het verzorgen van een 3D visualisatie.
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PROJECTEN

REFERENTIEBROCHURE

CENTRAAL STATION
ROTTERDAM
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PROJECTEN

Renovatie Hoofdkantoor Alliander
Arnhem
Bellevue – het hoofdkantoor van Alliander – heeft
een flinke transformatie ondergaan.
Op het eerste gezicht lijkt aan de buitenzijde van
het hoofdkantoor weinig veranderd. Behalve dan
de verplaatste en niet te missen ingangen aan de
voorzijde (Utrechtseweg) en achterzijde. En het
aantrekkelijker en groener geworden buitenterrein.
Binnenin is de verandering echter onmiskenbaar…
Een zichtbare transformatie naar een open
werkruimte met flexibele werkplekken en veel ontmoetingsruimtes om te kunnen samenwerken.

Project		

Licotec Daklicht heeft voor Dura Vermeer Bouw
Hengelo dit project geheel self-supporting
uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit
het demonteren van het bestaande atriumdak
(voor hergebruik van het glas en aluminium), het
verzorgen van de veiligheidsvoorzieningen (hangen
van veiligheidsnetten) en verticaal transport tot aan
realisatie van het vernieuwde atriumdak voorzien
van PV cellen geïntregreerd in het glas. 		
						
Licotec daklicht heeft de demontage en verwerking
van de oude kapconstructie inclusief het hergebruik
van het glas voor haar rekening genomen. De
doelstelling van het recyclen van minimaal 95%
van de bestaande materialen is gehaald. Hiermee
kwam de ambitie van Alliander en de actieve rol van
Licotec met betrekking tot de het eindig zijn van
grondstoffen bij elkaar.

: Alliander, hoofdlocatie Bellevue te Arnhem

Aannemer		
: Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V.
Adviseur			: Thomas Rau
Opdrachtgever		
: Alliander
Status werk		
: Opgeleverd 2017
Omschrijving: 													
2.500 m² glasdak, gedeeltelijk voorzien van B.I.P.V. (Building Integrated Photovoltaics) en
RWA (rook en afvoerinstallatie);
Atriumdak op bestaande staalconstructies;
Op maat geëxtrudeerde roedes uit één stuk.
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De uitdaging voor Licotec in het ontwerp zat in
de integratie van B.I.P.V. panelen in de atriumkap.
Enerzijds voor opwekken van energie en anderzijds
ten behoeve van een aangenaam binnenklimaat.
In de kap en de gevels is een RWA installatie
geplaatst met lucht toe- en afvoer.
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PROJECTEN

Renovatie Gatwickstraat Amsterdam

VOOR

ALLIANDER ARNHEM

NA
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Project		

: Winkelcentrum Hart van Stein

Aannemer		
Architect		
Status werk		

: Aannemersbedrijf Jongen-Meulen B.V.
: AMA Group Associated Architects B.V.
: Opgeleverd 2017

Omschrijving:
Atriumdak inclusief ontwerpen, leveren en monteren staalconstructie;		
Uitgevoerd in bouwteam;

PROJECTEN
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PROJECTEN

TANDHEELKUNDE NIJMEGEN

Project		

: Tandheelkunde Nijmegen

Aannemer		
Architect		
Opdrachtgever		
Status werk		

: Bouwcombinatie Tandheelkunde Nijmegen
: Inbo Architecten BNA Amsterdam
: Radboud UMC
: Opgeleverd 2017

Omschrijving:
Atriumdak l x b 58.800 x 15.400 mm, 8 stuks lessenaarsdaken l x b 1.000 x 5.700 mm;				
2 glazen kopwanden;
Winnaar NRP gulden Feniks 2017;
Triple isolatieglas met glasafmetingen : ca. 5.000 x 1.500 mm.
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PROJECTEN

THE BASE
Schiphol
Na een herontwikkeling van ruim 2 jaar werd The Base
op 8 april 2015 geopend. De grote verbouwingen zijn
gereed en het resultaat is prachtig geworden. Een nieuwe
entree, een spectaculair atrium en een passage maken het
voormalige kantorencomplex Triport 1, 2,3 tot het nieuwe
hart van zakelijk Schiphol.
Het oorspronkelijke ontwerp van architectenbureau
Van den Broek en Bakema dateert uit de jaren 90 en
telt drie gebouwen. Het geheel staat boven op een
gezamenlijke, half verdiepte parkeergarage. Voornaamste
doel van de herontwikkeling was het bestaande gebouw
opener en gastvrijer te maken en meer één geheel te
laten zijn. Duurzaamheid was daarbij een belangrijke
randvoorwaarde. Er is gekozen voor de BREEAM-systematiek, resulterend in het certificaat Very Good.
De naam The Base verwijst naar de nieuwe functie van
het gebouw: het is dé plaats voor alle basisvoorzieningen
op Schiphol Central Business District. Om deze functies
mogelijk te maken, was een grondige metamorfose nodig.
Op de garage is hiertoe een passage gerealiseerd die alle
gebouwen op begane grond niveau met elkaar verbindt.
Daarnaast zijn op dit niveau gemeenschappelijke buitenterrassen en een nieuw atrium gecreëerd.			
							
Licotec heeft de voor de atriumkap een nieuw aluminiumprofiel ontworpen dat voldoet aan de sterkte-eisen en de
uitstraling zoals gewenst door de architect/opdrachtgever.
De vorm van het dak komt terug in de uitvoering van de
gevel.

Project		

: The Base Schiphol

Aannemer		
Architect		
Opdrachtgever		
Status werk		

: Bam Utiliteitsbouw Amsterdam
: Greig & Stephenson architects London 							
: Schiphol Real Estate
: Opgeleverd 2016

			
Omschrijving: 												
Ontwikkelen, produceren en monteren van het atrium en de voorgevel.
Afmetingen l x b 39.505 x 22.612 mm.
Gesegmenteerd gebogen dak en gevel
In eigen huis ontwikkelde aluminium profielen.
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PROJECTEN

THE BASE SCHIPHOL
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PROJECTEN

Restaurant De Librije
In 2015 heeft restaurant De Librije haar deuren geopend
in Librije’s Hotel, waar tot op heden Librije’s Zusje in Zwolle
gevestigd is. Deze nieuwe plek biedt Jonnie en Thérèse
weer voldoende nieuwe inspiratie om voor het restaurant
kwalitatief het hoogst haalbare niveau te behalen.
De vraag werd bij Licotec neergelegd om de binnenplaats/
luchtplaats van de oude gevangenis te overkappen. De
grootste uitdaging zat in de maatvoering van het pand uit
de 18e eeuw. Door middel van een “boom” in het midden
van de binnenplaats is de draagconstructie gemaakt
die tevens gebruikt wordt om het installatiewerk in te
verwerken. De kap is voorzien van ventilatieramen die bij
teveel warmte opengaan zodat het behaaglijk is en blijft
binnen.
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REFERENTIEBROCHURE

PROJECTEN

Hotel van der Valk Apeldoorn

DE LIBRIJE ZWOLLE

Project		

: De Librije te Zwolle

Aannemer		
: PVL Bouwadvies
Architect		: Architectenbureau Fritz 							
Opdrachtgever		
: De Librije
Status werk		
: Opgeleverd 2015
			
Omschrijving: 												

-

Afgetopte piramide op een aanwezige staalconstructie;
Afmetingen l x b 14.400 x 14.400 mm;
Zeer beperkte bouwtijd;
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PROJECTEN

HILTON SCHIPHOL			
		
Een project op grote hoogte. Het lichtdoorlatende
dak van Hilton Schiphol geeft het pand een prachtige
uitstraling en vanuit elke hotelkamer daglicht. Door de
geluidseisen op Schiphol en de grote hoogte van het
pand zijn er strenge eisen gesteld aan de glassamenstelling en luchtdichtheid. Een prachtige referentie op een
mooie in het oog springende locatie.		
Het atriumdak is voorzien van ronde aluminium
zetwerken en profielen. Tevens is het glas rond
afgewerkt waardoor het complete atriumdak de
contouren van het gebouw volgt. Het toegepaste
systeem is 750Pascal wind en waterdicht. 		
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PROJECTEN

HILTON SCHIPHOL

Project		

: Nieuwbouw Hilton te Schiphol

Aannemer		
: Ballast Nedam/Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.
Architect		: Mecanoo architecten								
Opdrachtgever		: Schiphol Hotel Property Company							
Status werk		
: Opgeleverd 2014
			
Omschrijving:
Deze unieke lessenaarsdaken zijn voorzien van rondingen in de beglazing, profielen en zetwerken die de 		
contouren van het gebouw volgen;								
Het leveren en monteren van 8 lessenaarsdaken op getoogde goten;					
Zeer grote hartmaten van de roeden (h.o.h. 2.000 mm);
In eigen huis ontwikkelde aluminium profielen;								
750Pa wind- en waterdicht getest.
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PROJECTEN

HEEREMA LEIDEN

Project		

: Entree Heerema te Leiden

Aannemer		
: Wessels Zeist B.V.
Architect		: OPL Architecten 								
Opdrachtgever		
: Heerema Marine Contractors Nederland B.V.
Status werk		
: Opgeleverd 2016
			
Omschrijving:
Het leveren en monteren van het druppelvormig lessenaarsdak met wand op een staalconstructie 		
bestaande uit 5 gordingen en een stalen ring rondom het lessenaarsdak;
Afmetingen : 20.500 x 11.000/8.500 mm.
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PROJECTEN

EXPERTISE CENTRUM OLD WOLDE
Een totaalproject met Licotec als hoofdaannemer. Het
atrium in combinatie met RWA uitgevoerd door Licotec.
De verschillende disciplines van ontwerp via verkoop en
produktie tot en met uitvoering en in bedrijfstellen van
de RWA installatie komen hier bij elkaar. 		
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REFERENTIEBROCHURE
PROJECTEN

EXPERTISECENTRUM OLD
WOLDE
Project		

: Expertise centrum Old Wolde

Aannemer		
: Eurodam Aannemingsbedrijf
Architect		: Team 4 architecten Groningen 							
Opdrachtgever		

: Zorggroep Oosterlengte

Status werk		
: Opgeleverd 2015
			
Omschrijving:
Het leveren en monteren van het atrium dak voorzien van rook en warmte afvoerluiken;
Het leveren en monteren van de gevel aansluitend op het atrium dak voorzien van luchttoevoer;
Het aanbrengen van een aanlijnvoorziening op het atrium dak;						
Advies onderhoud en gebruik;										
Uitgevoerd in een bouwteam.

pagina 34

pagina 35

REFERENTIEBROCHURE

PROJECTEN

150 jaar oud Amstelhotel weer helemaal van
deze tijd.
Licotec kreeg de vraag van Burgy bouw om het glas in de
serre van het Amstel hotel te gaan vervangen.
Tijdens de opname van de werkzaamheden konden we
Olle de Graaf van Burgy ervan overtuigen dat alleen glas
vervangen niet de beste optie zou zijn. Licotec heeft
een plan gemaakt om over de bestaande aluminiumprofilering een overzetprofiel te monteren. Hierdoor
kan een goede isolatiewaarde gehaald worden in zowel
profilering als in glasopbouw.
Er zijn nieuwe matrijzen voor de overzetprofielen
ontworpen die een vergelijkbare vorm en uitstraling
hebben als de bestaande constructie. De bestaande kap
moest gedemonteerd worden en tijdens de demontage
kon pas de maatvoering worden vastgesteld. In een
tijdsbestek van 6 weken moesten alle werkzaamheden
plaatsvinden, van engineering tot en met montage van
de profielen en het glas.
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PROJECTEN

Project		

: Hotel Intercontinental Amstel Amsterdam

Aannemer		
: Burgy Bouwbedrijf Leiden
Architect		: Van Hoogevest Architecten							
Opdrachtgever		

ABN AMRO GRONINGEN

: Interncontinental Amstel Amsterdam

Status werk		
: Opgeleverd 2018
			
Omschrijving:
Het leveren en monteren van het atrium dak voorzien van rook en warmte afvoerluiken;
Het leveren en monteren van de gevel aansluitend op het atrium dak voorzien van luchttoevoer;
Het aanbrengen van een aanlijnvoorziening op het atrium dak.

INBRAAKWEREND
GECERTIFICEERD

HOTEL INTERCONTINENTAL AMSTEL
AMSTERDAM
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PROJECTEN

Vinckenrode te Boxtel
Hofjeshuis Vinckenrode dankt zijn naam aan de vijf
woningen die zijn gebouwd rondom een hofje. Het
zijn vijf kleinschalige groepswoningen. Daar wonen zes
mensen die vanwege hoge leeftijd te maken krijgen met
dementie en intensieve zorg en ondersteuning nodig
hebben. Geschakeld aan Hofjeshuis Vinckenrode liggen
60 seniorenappartementen
Woningbouwvereniging St. Joseph beheerd deze 60
seniorenappartementen. In deze bestaande situatie
heeft Licotec Daklicht het verzoeken gekregen om
compleet self-supporting een luifelconstructie (inclusief
staalconstructies te leveren en monteren. Hierbij staat
de veiligheid van de bewoners en monteurs hoog in
het vaandel. Een strakke planning en tijdig informeren
van de woningbouwvereniging is hierbij gerealiseerd.
Op het bestaande stalen hekwerk is een stalen mof
gemonteerd met een verticale kolom. Deze worden
gekoppeld naar het dak en daar gemonteerd op stalen
poten en weer ingebrand door de dakdekker (ook
voorzien door Licotec Daklicht). Een prachtig project dat
veel woonplezier oplevert.
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REFERENTIEBROCHURE

PROJECTEN

VINCKENRODE BOXTEL

Project		

: Vinckenrode te Boxtel

Aannemer		: Licotec Daklicht B.V.								
Opdrachtgever		
: Woningbouwvereniging St. Joseph te Boxtel						
Status werk		
: Opgeleverd 2018
			
Omschrijving:
Compleet in eigen beheer ontwikkelen, leveren en monteren van luifelconstructies in een bestaande situatie;
inclusief staalconstructies;											
Coordinatie met bewoners en woningbouwvereniging;
In eigen huis ontwikkelde en aangepaste aluminium profielen;						
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LICOTEC DAKLICHT
In Nederland en internationaal heeft Licotec heel wat succesvolle projecten het licht laten zien. En dat mag u gerust
letterlijk opvatten. Als specialist in de engineering, realisatie en montage van transparante overkapping in glas en
kunststof streven we ernaar om het daglicht altijd optimaal te benutten. Zo helpen we u niet alleen de energieprestaties
te verbeteren, maar stimuleert u ook de woon-, werk- en verblijfscondities binnen uw project.

In hechte samenwerking met opdrachtgevers en architecten zorgen we voor maatwerk dat in alle opzichten tot
tevredenheid stemt. En dan te bedenken dat voor het mooiste nog moet komen : uw project dat straks het licht gaat zien!

Nederland
Licotec Daklicht B.V.
Marketing 8
6921 RE DUIVEN
Tel : 026-3194700
verkoop@licotec.nl
www.licotec.nl

