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“Aluminium muurafdekkers esthetisch en
functioneel”

Bart Smeets, architect,
Verheijen Smeets
Architecten, Tegelen

Je ziet het er niet aan af, maar de nieuwbouw van
het Medisch Opleidingscentrum van zorgverlener
Top-Care op het oude kazerneterrein van de Koninklijke
Marechaussee in Venlo stond er binnen een goed half
jaar, althans de gevels en het dak. Deze vorm van snelbouw is te danken aan de keuze die Bart Smeets van
Verheijen Smeets Architecten heeft gemaakt voor een
staalconstructie en toepassing van cellenbeton, waarmee
de wanden en dak zijn opgetrokken. Het nieuwe centrum
van Top-Care richt zich op re-integratie en revalidatie.
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“Strak aanzicht door aluminium muurafdekkappen”
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