Watertoren Oss
“De netten hangen op een hoogte van 40, 45 en 48 meter
en zijn niet te zien vanaf de grond”
De oude watertoren van Oss dateert van 1935 en is sinds 1977 in gebruik
als Moskee en multicultureel centrum. De watertoren is typerend voor de
skyline van Oss door haar hoogte van 48 meter. Het gebouw staat op de
Rijksmonumentenlijst.

Wensen van de klant
Sinds enige jaren heeft de bewapening in de buitenkant van het beton van de
watertoren van Oss last van roestvorming, met als gevolg dat stukken beton
van de drie betonranden naar beneden kwamen. De eigenaar van de
Watertoren, het bestuur van ISN Oss Ulu Moskee, moest op zoek naar een
manier om de veiligheid van gebruikers en passanten te waarborgen. De heer
Gür, secretaris, kreeg de taak om een oplossing te zoeken. Hij is ingenieur en
daarom de aangewezen persoon voor deze uitdaging. Het betonrot te laten
verhelpen door een aannemer is voor de stichting een te kostbare optie. Na
gedegen zoekwerk op internet kwam de heer Gür op het idee om vogelweringsnetten te gebruiken om vallende stuken beton tegen te houden.

De oplossing van Rentokil
De vogelweringsexpert van Rentokil Protekta kwam gelijk langs om de
situatie zelf te bekijken” licht de heer Gür toe, “hij heeft een presentatie
gehouden over de diverse mogelijkheden. Uiteindelijk hebben we voor de
netten gekozen omdat we de garantie kregen dat de netten 10 jaar veilig
zouden zijn. Aangezien de Watertoren een Rijksmonument is, mocht het
aangezicht van het gebouw niet veranderen. De netten hangen op een
hoogte van 40, 45 en 48 meter en zijn niet te zien vanaf de grond. Veel beter
dan de ontsierende hekken die we eerst hadden staan.”

Voordelen voor de klant
De Watertoren is door het groeiende aantal leden te klein geworden,
daarom heeft het ISN plannen om te verhuizen naar een nieuw te bouwen
grotere accommodatie. Vanwege de hoge reparatiekosten is de oplossing
van het plaatsen van netten een goedkopere, tijdelijke oplossing. “De
watertoren wordt 7 dagen per week bijna 24 uur per dag gebruikt. Tijdens de
vier dagen dat de netten geplaatst werden, konden de activiteiten binnen in
de ruimten gewoon doorgaan. Daarnaast is het aangezicht van de toren nu
niet vervuild door lelijke hekken. De netten zijn niet te zien vanaf de grond.
De samenwerking met Rentokil Protekta verliep erg goed en de
werkzaamheden zijn netjes uitgevoerd.”

“Van Rentokil kregen we
de garantie dat de netten
voor 10 jaar veilig zouden
zijn en de veiligheid voor
gebruikers van het
gebouw en passanten is
voor ons het belangrijkste.”
Orhan Gür
Secretaris ISN Oss
Ulu Moskee
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