
 Appartementen met 
 betonnen knipoog  

  Trots zijn ze bij Heesakkers Beton op alle projecten die 
ze opleveren, vertelt mede-eigenaar Ron Heesakkers. 
Dus ook op de verschillende betonnen elementen die ze 

geleverd hebben voor de bouw van drie appartementencom-
plexen in Ede. In het oog springen de zestien gevelelementen 
die verwijzen naar de militaire historie van het terrein waar de 
appartemententorens staan.  

  De deal 
  “Voor de Van Grunsven Groep, in dit geval locatie 

Nijmegen, hebben we verschillende betonnen 
elementen geleverd voor de appartementen-
gebouwen die Van Grunsven in Ede realiseert. 
Betonbanden, balkonplaten, tappen, dorpels, 

lateien, afdekbanden… En zestien sierelementen 
in drie verschillende afbeeldingen. De com-

plexen staan op het terrein waar  ooit de Simon 
Stevinkazerne gevestigd was. De elementen zijn 

een herinnering aan die historie.”  

  Het belang 
  “Voor alle elementen die we hebben gele-

verd, geldt dat het om zichtwerk gaat. Waar 
je vloerplaten of wanden uiteindelijk niet 

meer ziet, blijven onze elementen wel zicht-
baar. Dat betekent dat het altijd maatwerk 
is. Daar moeten wij het van hebben; ons 

bedrijf is er specifiek op ingericht.”   

  Het unieke 
  “De productie van de gevelelementen was niet super 
complex, maar ook geen alledaags werk. Een externe 
partij heeft een kunststof mal gegoten; wij hebben 
vervolgens de bekistingen gemaakt, die we hebben 
volgestort met zelfverdichtend beton. De gevelele-

menten van gebouw één dragen het wapen van het 
Regiment Veldartillerie; de wapens in gebouw twee 
verwijzen naar het Regiment Luchtdoelartillerie en 
gebouw drie herinnert aan het Regiment  Verbin-

dingstroepen.”  

  Het gevolg 
  “De gevelelementen hangen aan de voor-

gevels van de gebouwen, bij de entree. Be-
woners, bezoekers en voorbijgangers zien 
ze dus geregeld. We hebben al veel leuke 

reacties gekregen. En uiteindelijk hopen we 
natuurlijk dat als andere partijen dit zien, 

zij aan ons denken als ze een vergelijkbare 
opdracht hebben.”   

  Het gevoel 
  “Trots? Dat zijn we op alles wat we maken en ieder 
project. Toch was dit anders dan anders, dit soort 

uitdagingen maakt ons werk gevarieerd en daardoor 
interessant. Het is een mooi idee dat wij hebben 

kunnen bijdragen aan het behoud van een stukje 
historie. Al zijn de elementen met 30 bij 30 centime-

ter niet zo heel groot; het zijn  voor deze apparte-
mentencomplexen toch dé blikvangers.”  
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