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In Apeldoorn-Noord wordt aan de Sleutelbloemstraat hard gewerkt 
aan de bouw van de nieuwe werf van Beheer en Onderhoud. Het pro-
ject is een gezamenlijk ontwerp van Courage Architecten (Apeldoorn) 
en MIES Architectuur (Ede). Dat heeft geleid tot een fraai en stoer 
gebouw van 1.000 m2 dat momenteel wordt gerealiseerd door bouw-
bedrijf Draisma Apeldoorn.
De nieuwbouw vervangt de oude gemeentewerf aan de Vlijtseweg. 
Het complex is centraler gevestigd, groter en duurzamer. Zo komt er 
bovenop het gebouw een grote overkapping, die vol wordt gelegd met 
zonnepanelen. Dit zonnedak voorziet in de eigen stroombehoefte van 
de werf maar levert ook energie voor andere (gemeentelijke) 
gebouwen. 
Bij de bouw wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled 
materiaal.

Gereed voor de vorst
Met de plaatsing van twee larikshouten silo's is de bouw van de nieuwe 
gemeentewerf in Apeldoorn weer een stap verder. In het kader van de 
gladheidsbestrijding zijn de trechters straks gevuld met strooizout.

Zoutsilo's 
Op de gemeentewerf zijn zojuist de houten zoutsilo’s voor de glad-
heidsbestrijding in Apeldoorn geplaatst, zodat deze functie met ingang 
van komende winter centraler in de stad een plek heeft. Zoals bekend 
blijft het strooizout schoner en van een hogere kwaliteit indien het in 
een houten behuizing opgeslagen wordt.
Voor het hijsen van de trechtersilo’s werden door de firma BKV twee 
kranen ingezet. De trechters wogen per stuk 7,5 ton en het rechte 
gedeelte van de silo 9 ton. 
Het feit dat ze voor het grootste gedeelte zijn gemaakt van hout, 
maakte dat ze kwetsbaar waren tijdens het hijsen waardoor er uiterste 
precisie van de machinisten gevraagd werd.
De silo's zijn gemaakt van behandeld lariks; ze werden geleverd en 
gemonteerd door de Zwitserse producent Blumer-Lehmann. 

Commentaar

Hoi Sam, verwijder op deze pagina svp maar de ru-
briekskop en de chapeau, want ze lopen dwars door 
de houten constructie heen.

Hoi Sam, er staan 2 staande foto’s in de map. Kun je 
die svp (bij voorkeurd) naast elkaar plaatsen? Dan 
schrijf ik er daarna op maat de tekst bij.
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