
SIKA AT WORK
HET VERNIEUWDE BUSSTATION 
IN TILBURG



PROJECT OMSCHRIJVING
De Jong's Betonbedrijf is al meer dan 30 jaar een toonaangevende 
betonfabriek gespecialiseerd in maatwerk en prefab betonelementen in 
architectonisch beton, casco's, stadsmeubelen en technische ruimtes. 
In opdracht van Bam Infra werkt De Jong Beton samen met Sika aan het 
vernieuwde busstation in Tilburg. Net als de renovatie van het treinstation 
en de nieuwe fietsenstallingen is het busstation ontworpen door 
architectenbureau Cepezed. Het nieuwe station wekt zijn eigen energie op 
en heeft een modern en geïntegreerd ontwerp. 

PROJECT VOORWAARDEN
Het nieuwe busstation is volledig gericht op reizigerscomfort, een 
overzichtelijke verkeersafwikkeling en ontworpen op inclusiviteit. Zo is het 
verhoogde paviljoenterras via een hellingbaan toegankelijk voor rolstoelen 
en zijn in de handrailingen tussen terras en perrons braillevoorzieningen 
opgenomen. Het ETFE-folie van de luifel is zelfreinigend. De algeheel 
strakke vormgeving met een minimum aan hoekjes en randjes beperkt de 
kosten voor schoonmaak. De zonnepanelen en elektrische voorzieningen 
zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoudswerkzaamheden. 

SIKA OPLOSSING
De zitrand voor reizigers bestaat uit architectonisch antraciet schoonwerk 
beton (CUR100) waarin de Sikafiber® Force-60 verwerkt is. De SikaFiber® 
Force-60 is een synthetische constructieve macrovezel geschikt voor 
toepassingen in stortklaar (prefab)beton. Dit product zorgt voor een 
verbeterde scheuroverbruggende capaciteit, duurzaamheid, roestvrije 
egale oppervlakken en vervanging van traditionele wapening.

De SikaFiber® Force-60 is al in het bestek omschreven door constructeur 
Concribe. Een hybride oplossing voor het geheel vervangen van krimp- en 
transportwapening en het behouden van de constructieve wapening. 

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: De Jong's Betonbedrijf B.V.
Constructeur: Concribe
Bouwbedrijf: Bam Infra
Architect: Cepezed 
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Sika adviseur: Janco Heimgartner 
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