
Aan het Waterlandplein in Amsterdam

staat een aantal grote flatgebouwen,

gebouwd in de jaren zestig van de vorige

eeuw. Ze wisselden om de vijf jaar van

eigenaar, maar niemand deed iets aan
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Een aantal verwaarloosde flatge-

bouwen aan het Waterlandplein in

Amsterdam is onlangs gerenoveerd.

Bij deze grootschalige operatie had

ook Gravure ’85 een rol. Het gra-

veerbedrijf voorzag ruim honderd

aluminium panelen van een huis-

nummer en maakte daarmee de

renovatie af. De bewoners zijn trots

op hun vernieuwde woningen.

Gravure ’85, met twee vestigingen in Hei- en Boeicop en Den Helder,

viert zijn 25-jarig jubileum.

Gravure ’85 levert g

A U T E U R Marco de Groot

De gevels van de flats aan het Waterlandplein in

Amsterdam zijn helemaal gerestyled, met grote

aluminium panelen naast elke voordeur, waarin

verlichtingsarmatuur, bel, naamplaatje en huis-

nummer zijn aangebracht. 
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onderhoud. Voor de bewoners was het

dan ook een grote opluchting toen

woningbouwvereniging Ymere de flatge-

bouwen aankocht. Nu kwam de renovatie

in zicht die al zo lang nodig was. 

HUISNUMMERS
Wie anno 2010 gaat kijken aan het

Waterlandplein, herkent de gebouwen

bijna niet meer terug. De gehele gevelbe-

kleding met alle hekwerken en balkons is

vervangen en daarnaast zijn de flats voor-

zien van nieuwe deuren en kozijnen. Ook

nieuw zijn de grote aluminium panelen

naast elke voordeur, waarin verlichtingsar-

matuur, bel, naamplaatje en huisnummer

zijn aangebracht. 

Voor het aanbrengen van de huisnummers

in de meer dan honderd aluminium platen

van elk 250 x 80 centimeter, werd Gravure

’85 aangetrokken. “In eerste instantie was

het de bedoeling dat wij de huisnummers

zouden frezen in de al omgezette platen,

maar dit bleek in de praktijk niet te reali-

seren. Aangezien de oude constructie

met de hand was gemaakt, was de maat-

voering voor elk paneel verschillend. Een

goede opstelling voor het graveren was

daardoor vrijwel onmogelijk. In overleg

met opdrachtgever Mekos uit

Schagerbrug en leverancier Garfield

Aluminium is voor een andere werkwijze

gekozen”, legt Ernst Hendriks, mede-

eigenaar Gravure ’85 in Hei- en Boeicop

uit. 

GRAVEREN
De nieuwe aluminium panelen zijn op maat

gemaakt en direct voorzien van de benodig-

de gaten voor het bevestigen van de lichtar-

matuur, het naamplaatje en de bel. “Hierna

werden de vlakke panelen getransporteerd

naar onze vestiging in Hei- en Boeicop, vlak-

bij Vianen, waar we ze hebben voorzien van

een 2- of 3-cijferig huisnummer van ruim 12

centimeter hoog. Vanwege de verschillende

maten moest elk paneel apart worden uitge-

lijnd op de graveermachine.”

Na het graveren gingen alle panelen terug

naar Garfield Aluminium, die de panelen

omzette en anodiseerde. Vervolgens gingen

ze naar de tweede vestiging van Gravure

‘85 in Den Helder, waar ze werden ingelakt

met witte verf. Ten slotte werden de pane-

len geplaatst op de flatgebouwen aan het

Waterlandplein. Volgens bewoners is het

paneel vooral ‘s avonds met verlichting

prachtig.

VOORDELEN
Volgens Hendriks zijn de voordelen van de

gehanteerde werkwijze dat de vlakke

panelen gemakkelijk zijn te vervoeren en

goed zijn te positioneren op de graveer-

machine. “De panelen hebben een langere

levensduur door ook de gravure te anodi-

seren. Er is minder kans op beschadiging

omdat na het anodiseren geen machinale

bewerkingen meer zijn uitgevoerd.” 

www.gravure85.nl 
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GRAVURE ’85

In 1985 richtte Joost Zijderlaan het graveerbedrijf

Gravure '85 op. Wat begon op de zolderkamer met een

handmatig te bedienen pantograaf graveermachine, is

uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met twee vestigin-

gen in Hei- en Boeicop en Den Helder. Begin jaren

negentig werd het bedrijf uitgebreid met autobelette-

ring, reclameborden en bewegwijzering. In 2003 werd

besloten de autoreclame af te stoten en met het bedrijf

terug te keren naar de corebusiness. Het reclamedeel

werd overgedragen aan twee personeelsleden die onder

de naam Zichtwerk verder gingen en Gravure '85 specia-

liseerde zich nog verder in het graveerwerk. In de twee

vestigingen kunnen vrijwel alle graveerwerkzaamheden

met zeven computergestuurde frees- en lasergraveerma-

chines vakkundig worden uitgevoerd. Dit jaar viert

Gravure ’85 zijn 25-jarig jubileum.

A l u m i n i u m  p a n e l e n  m a k e n  r e n o v a t i e  a f

t grote prestatie

GRAVERENPRAKTIJK

sign magazine | nr. 4 juni 2010

Vanwege de verschillende maten moest elk panel apart worden uitgelijnd op de graveermachine.

Ruim honderd aluminium panelen werden van een 2- of 3-cijferig huis-

nummer van ruim 12 cm hoog voorzien.
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