
PP Gevelbouw heet voortaan Ekosiet
Een nieuwe naam, een nieuw jasje,
maar dezelfde kwaliteit en service

”
”Wat wij bijzonder waarderen aan het product is  

de ‘ambachtelijkheid’ waarmee het gemaakt wordt.

Eind 2013 verhuisde de stadsbibliotheek van Arnhem, waardoor ruimte ontstond om het pand aan de Koningstraat anders te bestemmen. De nieuwe 

bestemming, Building 026 genaamd, kreeg na uitvoerig overleg een flexibele invulling met kantoren en een commerciële plint. Het casco van de voor-

malige bibliotheek, een jarenzeventigpand met een strakke modernistische gevel, is volledig gestript. Wij hebben in een heel vroeg stadium van de 

ontwerpfase Ekosiet benaderd om de nieuwe gevel samen te engineeren, omdat we weten dat zij constructief meedenken. De vraag aan Ekosiet was om 

zeer grote steenachtige gevelkaders te maken, waarbij het belangrijk was dat ze uit één stuk bestonden. Ook wilden wij de kaders voorzien van een heel 

specifieke kleur en textuur. Ekosiet heeft hier aan kunnen voldoen door in het ontwerpstadium al proactief mee te werken aan de engineering. Met name 

het opstellen van een aantal modules, waarmee de variatie aan kaders gemaakt kan worden, was hierbij essentieel.

Ir. Michiel Raaphorst, V8 Architects

Oplevering Building 026: eind 2015

”
”In de uitwerkingsfase is vooral het 3D tekenwerk van 

Ekosiet en de integratie met overige bouwdisciplines 
erg belangrijk geweest.



Algemeen Directeur Frank Jansen (links) en Commercieel Directeur Hans Kroon (rechts) in de fabriekshal in Dodewaard.

30 jaar kunstige vormvrijheid 
van gegoten composietsteen 

Een schilder maakt zijn schilderij met verf, kwast en doek. Een beeldhouwer gebruikt brons of steen. Bij Ekosiet maken wij onze producten van gegoten  

composietsteen. Het mengsel maken wij al 30 jaar zelf, zodat wij verzekerd zijn van duurzaamheid en kwaliteit, zonder de vormvrijheid op te geven. In dit boek 

presenteren wij u wat er zoal mogelijk is met de gegoten composietsteen van Ekosiet. Enkele recent gerealiseerde hoogtepunten. Doen wij dit allemaal zelf?  

Nee. Onze projecten komen altijd tot stand door een nauwe samenwerking met u – architect, aannemer of timmerfabriek. Eigenlijk kunt u Ekosiet zien als  

de kwast van de schilder. U de inspiratie. Wij de realisatie.

Over de afgelopen jaren hebben wij ons ontwikkeld tot vormgever van de meest uiteenlopende elementen. Naast gevelelementen maken wij ook stads- 

bankjes, boombakken, schoorstenen, dorpels, spekbanden en zwembadranden. Gegoten composietsteen biedt al deze mogelijkheden. Het is duurzaam, licht 

van gewicht, waterdicht, dunschalig toepasbaar, slijt- en kleurvast. Maar bovenal heeft het een onbeperkte vormvrijheid, waardoor uw mogelijkheden dat ook 

zijn. Ons maakproces is volledig geautomatiseerd, maar tegelijk van oudsher ingericht op flexibel produceren. Uw inspiratie omzetten in een tastbaar eind- 

resultaat is daarom vrijwel altijd mogelijk.

 

Via dit boek willen wij u een beeld geven van onze wijze van (samen) werken en de haast oneindige mogelijkheden die gegoten composietsteen biedt.  

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

Frank Jansen

Algemeen Directeur 



Dit boek is mede tot stand gekomen door 

Stas Communicatie en ontwerp (Design en Productie),  

John Verbruggen (Fotografie) en Sander Baks (Fotografie).
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De werkwijze van Ekosiet 

Vanaf het moment van opdracht is uw project bij ons in vertrouwde handen. Wij denken graag met u mee en 

streven dan ook naar betrokkenheid in alle stadia van het proces. Volledige ontzorging is hierbij ons doel. 

Onze workflow ziet er als volgt uit:

 

1.       Architectenfase

 • Oriëntatie: gesprekken met de architect in de verschillende fases van het ontwerpproces  

  ter bepaling van esthetische en technische mogelijkheden

 • Richtprijzen, principe details en bemonstering

2.       Aanbestedingsfase

 • Calculeren en offreren

 • Verwerven van de opdracht

3.       Productie

 • Engineering en werkvoorbereiding

 • Productie van de mallen

 • Productie van de elementen

4.       Transport

5.       Montagebegeleiding

Mogelijke uitvoeringen 

Gegoten composietsteen biedt een volledige ontwerpvrijheid. Dit betekent dat de architect er alle 

kanten mee op kan. Zowel qua uitvoering en afwerking als vorm en kleur.

Schoon uit de mal, na doorharding gestraald

Schoon uit de mal, gegoten op structuur malbodem

Natuursteen korrelafwerking

Schoon uit de mal, glad

Schoon uit de mal, na doorharding gepolijst

Schoon uit de mal, gegoten op structuur  
malbodem, na doorharding gestraald
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Heemstede

Nieuw Overbos Projectomschrijving: Realiseer een luxe wooncomplex op één van de mooiste stukjes van 

Heemstede, midden in een prachtig bos; de gevelelementen zijn strak, maar subtiel en 

warm door de ronde afwerking

Opdrachtgever: BAM

Architect: Drost & van Veen Architecten

Product: Gevelelementen

Structuur: Schoon uit de mal, glad

Jaar: 2014
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Hoofddorp

Tudorpark 

Projectomschrijving: Een nieuw en ruim 

opgezette woonwijk in Engelse Tudorstijl, 

herkenbaar aan de steile daken met dwarsgevels, 

ramen met roedeverdeling en opvallende 

schoorstenen; uiteraard een eigentijdse 

variant van deze schoorstenen

Opdrachtgever: Ymere 

Architect: Studio Wieki Somers 

Product: Schoorsteen-elementen  

Structuur: Schoon uit de mal, structuur 

Jaar: 2014
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Projectomschrijving: “Schitterende” granietstructuur voor  

een multi-functionele accomodatie in het oosten van het land

Opdrachtgever: Mertens Bouwbedrijf 

Architect: Architectuurstudio HH

Product: Gevelelementen

Structuur: Natuursteen korrelafwerking

Jaar: 2014

Arnhem

MFC Omnibus
Schuytgraaf
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 Heerlen

Arcus College
Projectomschrijving: Grove rotsstructuur in combinatie met strakke belijning  

voor het nieuwe imposante Arcus College

Opdrachtgever: Laudy Bouw & Ontwikkeling 

Architect: IAA Architecten

Product: Gevelelementen

Structuur: Schoon uit de mal, op granietstructuur malbodem

Jaar: 2014
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Utrecht

Kanaleneiland 

Projectomschrijving: Een verrassende  

verbetering van de uitstraling van de gevel voor 

deze ‘standaard’ appartementen als onderdeel  

van een totaal renovatietraject 

Opdrachtgever: C van Dillen en zoon 

Architect: Arton

Product: Gevelranden en gevelbanden  

Structuur: Schoon uit de mal, glad  

en schoon uit de mal, op structuur malbodem  

Jaar: 2014
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Projectomschrijving: Goed uitgevoerde  

confrontatie tussen traditioneel en modern;  

de traditionele gevelfacetten die we herkennen 

uit de omliggende panden zien we terug  

in de gevelelementen van dit moderne  

kantoorpand op A-locatie 

Opdrachtgever: Geveke Bouw 

Architect: Onix 

Product: Gevelelementen  

Structuur: Schoon uit de mal, 

op speciale structuur malbodem

Jaar: 2013

Groningen

Nijestee 
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Projectomschrijving: Kleurrijke plantenbakken  

als eyecatcher op het prachtige plein bij  

het Nijestee gebouw 

Opdrachtgever: Geveke Bouw 

Architect: Karres en Brands 

landschapsarchitecten 

Product: Plantenbakken  

Structuur: Schoon uit de mal, glad 

Jaar: 2013

Groningen

Nijestee 
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Den Bosch

BrandLoyalty Projectomschrijving: Bedrijfspand van BrandLoyalty waar horizontale en verticale lijnen op speelse 

wijze met elkaar worden gecombineerd; Ekosiet produceerde de strakke horizontale gevelbanden 

waarmee de verdiepingsvloeren geaccentueerd worden

Opdrachtgever: Oskomera Groep

Architect: Van Aken Architecten

Product: Gevelbanden

Structuur: Schoon uit de mal, glad

Jaar: 2013
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Rotterdam

Rotterdam CS Projectomschrijving: Gebouw van het jaar 2015; de door Ekosiet geleverde elementen  

voor de stationshal hebben het robuuste uiterlijk van zware betonblokken, maar  

de verrassende eigenschappen van het lichte composietsteen 

Opdrachtgever: Mobilis

Architect: Benthem Crouwel Architecten

Product: Perronelementen

Structuur: Schoon uit de mal, glad

Jaar: 2012

24



Amsterdam

IJdock

Projectomschrijving: Uniek project op een prachtige locatie aan het IJ;  

de gevelelementen zijn gepolijst en voorzien van een bijzondere verdeling  

van terugliggende vlakken 

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Architect: Zeinstra van Gelderen Architecten

Product: Gevelelementen  

Structuur: Glas op malbodem en gepolijst

Jaar: 2011

26



Projectomschrijving: Opvallende dakrandbelijning die naadloos overgaat  

in de gevel van een modern opleidingsgebouw

Opdrachtgever: BAM Utiliteitsbouw

Architect: Atelier Pro Den Haag

Product: Gevelelementen

Structuur: Schoon uit de mal, glad

Jaar: 2010

Doetinchem

Graafschap
College



Projectomschrijving: Groots opgezette universiteitscampus;  

het contrast tussen de openheid van de voorzijde en  

de geborgenheid van de imposante antraciet gestraalde  

gevel die overloopt in plafond en vloer aan de achterzijde  

is indrukwekkend

Opdrachtgever: Nedicom

Architect: Architectuurstudio HH 

Product: Gevelelementen 

Structuur: Schoon uit de mal, op structuur malbodem,

na doorharding gestraald 

Jaar: 2010

Utrecht

Bètafaculteit 
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Projectomschrijving: Realisatie van seniorenwoningen met zorgvoorziening;  

Ekosiet leverde de gevel met blokkenverband in verschillende rustgevende kleuren 

Opdrachtgever: van Grootheest 

Architect: Rau Architecten

Product: Gevelelementen

Structuur: Schoon uit de mal, na doorharding gestraald

Jaar: 2010

Bennekom

Opella
zorgwoningen
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Venlo

Crescendo Projectomschrijving: Comfortabel en  

zorgeloos wonen aan de Maas in zorgwoningen 

met commerciële plint; de gevelelementen hebben 

een unieke structuur met geïntegreerde ventila-

tie-openingen 

Opdrachtgever: Heijmans

Architect: Benthem Crouwel Architecten 

Product: Gevelelementen 

Structuur: Schoon uit de mal, op unieke structuur 

Jaar: 2010
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Herveld

Districtskantoor
provincie Gelderland

Projectomschrijving: Het duurzaam gebouwde nieuwe districtskantoor van de provincie  

Gelderland heeft een strakke beton-look uitstraling met een open, speelse entreepartij

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Van Deelen

Architect: Traject Architecten Rotterdam

Product: Gevelelementen 

Structuur: Schoon uit de mal, vlak en schoon uit de mal, na doorharding gestraald

Jaar: 2009
36



Oud-Beijerland

Garage Kooiman

Projectomschrijving: Luxe dakrandafwerking  

voor de showroom van een autogarage met  

een geweldige entree 

Opdrachtgever: Cordeel Nederland

Architect: IOB Architecten 

Product: Dakrand-elementen  

Structuur: Schoon uit de mal, glad

Jaar: 2009
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Projectomschrijving: Realiseer een gevel met een rustige,  

zakelijke uitstraling voor een middelbare school 

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Paardekoper 

Architect: Architectuurstudio HH 

Product: Gevelelementen 

Structuur: Natuursteen korrelafwerking 

Jaar: 2009

Leiden

Stedelijk
Gymnasium
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Apeldoorn

Laan van de Leeuw
Projectomschrijving: Kantoorpanden in Apeldoorn; de gevelelementen  

hebben een lichte rotsstructuur met letterbelijning

Opdrachtgever: Schipper Bosch Bouw

Architect: Min2

Product: Gevelelementen

Structuur: Schoon uit de mal, op granietstructuur malbodem

Jaar: 2008
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Projectomschrijving: Opvallende verdiepingshoge  

rotselementen voor deze ruim opgezette skyboxen

Opdrachtgever: Sijm de Koning en Jan Vet 

Architect: FKG Architecten aan de Zaan

Product: Gevelelementen  

Structuur: Schoon uit de mal, op graniet structuur malbodem

Jaar: 2008

Wormermeer

Skyboxen
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Rotterdam

Wijnhaeve

Projectomschrijving: Prachtig wooncomplex in de Oude  

Haven van Rotterdam; Ekosiet leverde de luxe, gepolijste  

gevelelementen voor de statige entree en patio

Opdrachtgever: Ballast Nedam Bouw

Architect: KOW Architectuur

Product: Gevelelementen  

Structuur: Schoon uit de mal, na doorharding gepolijst

Jaar: 2008
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Projectomschrijving: Prachtig gestraalde gevelelementen voor  

hét visitekaartje van de boulevard in Enschede 

Opdrachtgever: Bouwcombinatie Dura Vermeer / Trebbe bouw 

Architect: KOW Architectuur

Product: Gevelelementen  

Structuur: Gestraald en gepolijst 

Jaar: 2007

Enschede

Mooienhof 
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Projectomschrijving: Ruimtelijk wonen in Den Haag;  

de penthouses in het opvallende zwevende blok met  

gevelelementen in afwijkende bamboestructuur  

hebben een prachtig uitzicht op het Zuiderpark

Opdrachtgever: Giesbers 

Architect: Pierre Gautier Architecten

Product: Gevelelementen  

Structuur: Schoon uit de mal, op bamboestructuur malbodem

Jaar: 2006

Den Haag

Drentse Hoek 
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Carolus Borromeus College, Helmond Brandevoort

De bankjes zijn op verstek geleverd; subtiel detail is de  

ronde afvlakking van de scherpe hoeken: 100% veilig

Ekosiet is toeleverancier van composietsteen producten voor de (af)bouw. Denk 

hierbij aan raamdorpels, spekbanden, muurafdekkers en dagkanten. Maar ook 

zitelementen en voetstukken. Door al uw gevel- en afbouwelementen bij één 

partij onder te brengen waarborgt u consistentie in uiterlijk en kwaliteit voor 

uw gehele project. Voor het Carolus Borromeus College in Helmond hebben 

wij deze elementen geleverd. In overleg met onze opdrachtgever hebben wij  

de kleur doorontwikkeld totdat het resultaat niet van natuursteen te onder-

scheiden was!

Ook de losse bankjes inclusief 

RVS onderstel zijn door ons geleverd

De randen rondom de boombakken zijn een populaire zitplek

Afbouwelementen

De speklaag die bestaat uit de door Ekosiet geleverde spekbanden zit links van 

de rode deur

Een close-up van de overgang raamdorpel-spekband

De entree is voorzien van zowel Ekosiet voetstukken....

De spekbanden lopen naadloos over in de raamdorpels en daarna weer in de 

speklaag; het detail van de raamdorpels en spekbanden is identiek

De spekbanden zijn onder 45 graden verstek geleverd, waardoor ze 90 graden de 

hoek om kunnen

...als Ekosiet afdekplaten
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Openbare ruimte. Kunstzinnig design. Duurzaam. Dat zijn de eigenschappen 

van onze Ekosiet urban design producten. Goed ontworpen en ingerichte 

openbare ruimten hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn  

efficiënt te onderhouden. Ze trekken mensen aan, omdat de omgeving pret-

tig voelt. Onze producten dragen daaraan bij. Dit kan gaan om vernuftige  

stadsbankjes, maar ook om kunstvormen. Iets simpels als een goed ontworpen 

plantenbak of zwembadrand, maar ook in tudorstijl gerealiseerde schoorstenen. 

Strak. Sober. Art. Praktisch of creatief. Technologisch vernuftig of fantasierijk. 

Soms complex, haast onmogelijk. Soms van verrassende eenvoud.

Technologisch vernuftig  
of fantasierijk

Urban Design

Ekosiet dorpels bestaan voor 90% uit natuurlijke materialen. Onze dorpels heb-

ben de prachtige look van natuursteen én de sterke eigenschappen van composiet- 

steen. Wij bieden ook ISO-dorpels die een zeer hoge isolatiewaarde hebben, licht van  

gewicht en makkelijk te verwerken zijn. De Ekosiet dorpels voldoen aan de BRL 8013 ‘laag 

reliëfdorpels’ en zijn KOMO gecertificeerd. Ekosiet dorpels zijn toepasbaar onder kozijnen 

van voordeuren, achterdeuren en hefschuifpuien. Ekosiet dorpels worden standaard gele-

verd inclusief manchetten, boorgaten, pluggen en schroeven.

Dorpels

© Zoontjens
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Gegoten composietsteen van Ekosiet bracht de oplossing:  
licht in gewicht en toch de uitstraling van betonelementen.

Ekosiet maakte diverse proefstukken op maat waar-
door we tot een goed resultaat kwamen en we welstand  
konden overtuigen.

De Parooltoren en het Trouwgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam ondergaan een transformatie van krantengebouw naar Studenten Hotel. Het 

Trouwgebouw werd door de Gemeente aangemerkt als orde 2 gebouw, wat betekent dat de bouwkundige details en materialisering zoveel mogelijk 

behouden moet blijven. De bestaande betonnen gevelelementen waren niet meer toereikend dus moesten wij op zoek naar een optimale oplossing. De 

elementen moesten lichter zijn dan normaal beton, dit zou het constructief eenvoudiger en bouwkundig slanker maken. Gegoten composietsteen van 

Ekosiet bracht de oplossing: licht in gewicht en toch de uitstraling van betonelementen. Al snel in het proces is er intensief overleg tussen aannemer- 

architect en Ekosiet geweest over hoe de bevestiging zo netjes mogelijk kon worden weggewerkt. Uiteindelijk heeft Ekosiet een mooie blinde bevesti-

ging ontworpen. De uitstraling van de bovenbouw van met name de beton-elementen was van cruciaal belang voor de welstand Amsterdam. Ekosiet 

kwam met diverse betonmonsters op de bouw, een kofferbak vol, om zo de kleur en structuur optimaal te kunnen bepalen aan de hand van de bestaande 

gevelelementen.

 

Ir. Hylke F. Zijlstra,  Penta Architecten 

Oplevering Trouwgebouw: 2016
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