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Het project de villa Schoorl (eveneens ingediend voor de categorie de ARC 2015 Architectuur) 
kent een extreem hoog afwerkingniveau. Een verfijning die alleen tot stand kan komen wanneer 
de architect in engineering de coördinatie en verantwoordelijk op zich neemt. Vanuit deze rol heeft 
studio PROTOTYPE, in samenwerking met Dunia Coatings, een nieuwe transparante PU-coating 
ontwikkeld om de zichtbare toepassing van de stalen walshuid mogelijk te maken. 

Om het silhouet van de villa te versterken is de kopgevel voorzien van een massief stalen huid. 
Hierdoor oogt de kopzijde van het gebouw groots en massief in contrast met het weidse landschap.  
Piece de resistance is een gigantische staalplaat, vervaardigd uit gewalst staal. Dit kenmerkt zich 
in tegenstelling tot bewerkt staal door de mooie natuurlijke vlamtekening.  Als onderdeel van de 
ontwikkelingsproces naar de juiste coating zijn de enige twee bekende referentieprojecten bezocht 
waar ook walsstaal is behandeld met een blanke coating, het l’Hospitalet de Llobregat en de Library 
and Senior Citizens’ Centre van RCR Arquitectes in Barcelona. Hier bleek de coating al na enkele 
jaren te delamineren. Omdat een goede coating nog niet bestond is in nauwe samenwerking met 
Dunia Coatings vervolgens zelf een coating ontwikkeld.
Om tot de juiste coating te komen is in een traject van twee jaar in verschillende testtrajecten de 
optimale glans- en transparantie graad bepaald binnen het esthetisch kader. Voor de technische 
levensduur is een laboratorium testtraject opgestart waarbij de corrosiebestendigheid van de 
coating continu is geoptimaliseerd en getest in zoutsproeikasten onder wisselende thermische 
condities.  

Na de positieve resultaat op gebruik op langere termijn is voor villa Schoorl de coating in 
geconditioneerde ruimte aangebracht en zijn de massief stalen platen vervolgens op naar de bouw 
getransporteerd en gemonteerd als gevel in zowel het interieur als het exterieur van de de villa. 
Deze coating biedt in Nederland voor het eerst de mogelijkheid om de walshuid van het staal 
zichtbaar te houden in buitencondities en wordt binnenkort door de architecten in samenwerking 
met Dunia Coatings op de markt gebracht.
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