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ProjectomSchrijving
in 1953 werd door de gemeenteraad van den haag een commissie 
inzake de bouw van een congrescentrum ingesteld. Bij de gemeente 
alsook het rijk bestond de behoefte aan een gebouw waarin nationale 
en internationale congressen en evenementen georganiseerd zouden 
kunnen worden. Jacobus oud maakte voor het gewenste gebouw in 1956 
een eerste ontwerp in de stijl van het nieuwe Bouwen of functionalisme. 

het hoofdgebouw van het ncc onderging begin 2005 een renovatie 
waarbij het interieur een geheel nieuwe uitstraling verkreeg. op 1 
september 2005 wijzigde de naam van het centrum in world forum 
convention center (wfcc). na een grootschalige aanpak van het 
interieur in de afgelopen jaren was nu het exterieur aan de beurt voor een 
renovatie. 

Projectvoorwaarden
het gehele gebouw is aan de buitenkant bekleed met lichtblauwe, 
keramische tegels. de tegels waren op diverse plaatsen beschadigd 
of vervuild en ook de dilatatievoegen waren gescheurd, verouderd 
en functioneerden niet meer als afdichting. in eerste instantie werd 
gevraagd om eenzelfde kleur kit als van de tegels maar vanwege de 
levertijd en afnamegrootte is uiteindelijk toch gekozen voor betongrijs, 
een voorraadproduct. 
 

Sika oPloSSing
om te voorkomen dat er te veel tijd aan het onderhoud van het gebouw 
wordt besteed, is duurzaamheid een van de belangrijkste speerpunten 
voor het wfcc. mede hierdoor, en op basis van het advies, werd gekozen 
voor de uv-bestendige siliconenkit sikahyflex®-260 facade (siliconen). 
het grote voordeel hiervan is de blijvende flexibiliteit van +50%/-50%. 
de keramische tegels op de gevels zijn glad waardoor de voegen goed 
zichtbaar zijn. sikahyflex®-260 facade heeft als grote voordeel dat het 
uiterlijk van de kit gelijk blijft en er nauwelijks veroudering optreedt. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: gemeente den haag
architect: Braaksma & roos architectenbureau
Bouwbedrijf: dura vermeer B.v.
applicateur: kitbedrijf cultieflex
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Sika nederland B.v. - locatie Utrecht
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tel: +31 (0)570 - 620 744
fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


