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Veerboten Waddeneilanden Schiermonnikoog 
en ameland Voorzien Van Sikafloor® SySteem

ProjectomSchrijving
met jaarlijks 1,8 miljoen passagiers (over beide eilanden op vier 
veerboten) die gebruik maken van de veerdiensten naar ameland en 
Schiermonnikoog wordt van deze vorm van transport steeds vaker 
gebruik gemaakt. Vanaf ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 19.30 uur 
varen meerdere boten tussen het vaste land en de eilanden heen en weer. 

de veerdienst lauwersoog – Schiermonnikoog wordt onderhouden met 
twee recentelijk gerenoveerde veerboten de rottum en de monnik. 
de Sier verzorgt de overtocht van holwerd naar ameland. 

Projectvoorwaarden
door het intensieve gebruik is goed onderhoud essentieel. in 
samenwerking met guido de groot design en Verbion Vloeren is voor 
de schepen een renovatieplan opgesteld met voor Sika de nadruk op 
de vloerafwerking. onlangs heeft Verbion Vloeren op drie schepen de 
vloeren van een nieuw esthetisch systeem voorzien. 

Sika oPloSSing
aan ieder schip is ongeveer zes maanden gewerkt om het geheel te 
renoveren. een compleet nieuwe brug en een geheel nieuwe afwerking 
aan de binnenzijde zijn het resultaat. onderdeel van de binnenafwerking 
zijn de Sikafloor® vloersystemen, die door het ontwerp van guido de 
groot design, in meerdere kleuren zijn aangebracht. Vanaf het stalen 
dek is een lichtgewicht, cementeuze egalisatiemassa aangebracht, 
Sikafloor® marine-120. hier overheen is een Sika® comfortfloor® systeem 
aangebracht. het design heeft hierbij als thema de relatie tussen de zee 
en het strand, wat terug te zien is in de vloerafwerking.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Wagenborg Passagiersdiensten b.V.
architect: guido de groot design
Scheepswerf: koninklijke niestern Sander b.V.
afbouw: esme marine & niestern Sander
applicateur: Verbion Vloeren
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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
zonnebaan 56
3542 eg Utrecht
Postbus 40390
3504 ad Utrecht

tel: +31 (0)30 - 241 01 20
fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl

Sika nederland B.v. - locatie deventer
duurstedeweg 7
7418 ck deventer
Postbus 420
7400 ak deventer

tel: +31 (0)570 - 620 744
fax: +31 (0)570 - 608 493
verkoop.pulastic@nl.sika.com
www.pulastic.com


