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“In de markt staan wij bekend als de crea-
tieve gevelbekleder die het net even anders 
doet,” vertelt Peter Moser, directeur van VPT 
Versteeg, een bedrijf dat zich richt op het 
realiseren van metalen gevel(cassette)syste-
men. Hun specialisme is complexe paneel-
vormen in staal of aluminium voor diverse 
toepassingen op woningen, bedrijfspanden, 
overheidsgebouwen en geluidsschermen. 
“Wij krijgen er energie van als we een gevel 

“Onderwijs, opvang, 
wonen en ontspanning: 

daar draait 
multicultureel centrum 
Atlas uit Leusden om”

nét even iets bijzonders kunnen meegeven. 
Zo werd eind 2016 multicultureel centrum 
Atlas, dat bestaat uit drie basisscholen, 
sportvoorzieningen, een recreatieruimte en 
38 sociale huurappartementen, in Leusden 
opgeleverd. In samenwerking met ZEEP 
Architects uit Amersfoort gingen we de 
uitdaging aan om twee trappenhuizen van 
het genoemde gebouw te bekleden. Dit 
deden we met geperforeerde panelen die 

De tijd waarin gevelbekleding bestond uit strakke panelen in standaardkleuren ligt, ook tot grote vreugde 
van architecten, gelukkig al lange tijd achter ons. Geperforeerde platen, bijzondere constructies, transpa-
rante gevels en LED-verlichting zetten de toon vandaag de dag. Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken 
of de gevel en beschikbare technieken anno nu lenen zich ervoor. 

samen een heuse landkaart vormen. De 
egale verlichting die van binnenuit door de 
transparante constructie naar buiten straalt, 
maakt het geheel tot een echte eyecatcher, 
zeker als het donker is.”

Nieuwe ontwikkeling: Art Punch LED 
“Voor deze gevel maakten we gebruik van 
onze innovatieve Art Punch LED-techniek, 
waarbij er door de afstand en de gatafme-
ting een afbeelding, in dit geval van een 
landkaart, ontstaat. Het is een speciale 
techniek die we eerder al in Nederland en 
België hebben toegepast. Ik geloof ook dat 
dát de kracht van onze organisatie is: dat 
we panelen kunnen maken die stuk voor 
stuk uniek zijn. Daarnaast worden alle pane-
len geleverd met een speciale poedercoa-
ting die vakkundig door ons zusterbedrijf 
Versteeg Metaal Groep wordt aangebracht. 
Omdat we ervaren zijn in dit soort opdrach-
ten hebben we ons draaiboek klaar, waar-
door alles soepel loopt. Dat lag, in dit geval, 
overigens ook aan de goede samenwerking 
tussen de betrokken partijen. Er was sprake 
van heldere communicatie, duidelijke 
afspraken en een open sfeer. Dat is, wat mij 
betreft, ook de absolute basis voor succes.”

Van groot tot klein
“Deze trappenhuizen waren, qua aantal 
meters, een relatief kleine opdracht voor 
ons; het ging om 400 m2. Ter illustratie: we 
verzorgen ook regelmatig bekledingen van 
3.000 m2. Toch zijn beide opdrachten even 

mooi, want juist de kleinere opdrachten 
vragen (in verhouding tot de grote) om veel 
meer engineering, tekenwerk en afstem-
ming,” aldus Peter, “en ik durf te zeggen 
dat we dat kunstje steeds beter onder de 
knie krijgen.”   ❚

Gevelbekleding Multi Functioneel Centrum De Atlas in Leusden. 

Geperforeerde panelen vormen samen een willekeurige landkaart.


