
 

 

 

   

  

SECTIE 

TERRAZZO 

 

De terrazzo techniek is al honderden jaren oud. 
Vijftiende-eeuwse Venetiaanse arbeiders vonden een 
nieuwe praktische toepassing voor afgekeurd 
restmateriaal uit de marmergroeve. Ze gebruikten het 
om de terrassen rond hun huizen te plaveien. De 
‘uitvinding’ won snel terrein en de veelal Italiaanse 
ambachtsmannen waaierden uit over Europa. In 
Nederland organiseerden deze vakbroeders zich in 
1911 in de NPBS, de patroonsbond voor 
terrazzobedrijven. TNA was de directe rechtsopvolger 
van de NPBS. Aangezien alle TNA-bedrijven de 
algemene voorwaarden van NOA hanteren, is het een 
logische stap om onder de professionele koepel van 
NOA ons bijzondere vakmanschap en passie voor het 
terrazzoproduct voort te laten leven. Als NOA sectie 
Terrazzo adviseren en ondersteunen we zowel de 
terrazzowerkers als de afnemers.  
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VAN KEULEN  

We ontvangen u graag om 09.00 
uur bij Van Keulen Hout- en 
Bouwmaterialen aan de  
tt. Vasumweg 151 Amsterdam. 
Na een officiële opening kunnen 
we daar horen wat er bij komt 
kijken in een door verkeer 
verstopte, overvolle stad met 
smalle straatjes alle 
bouwmaterialen “just in time” te 
leveren. Een verhaal over een 
interessant logistiek hoogstandje, 
waarbij het water niet wordt 
geschuwd.  

 

AECTUAL 3D PRINTING 

Daarna vertrekken we naar 
Aectual, een jonge, inspirerende 
onderneming die op maat 3D-
geprinte bouwproducten maakt. 
Obama is al bij ze komen bekijken 
hoe ze vloeren, wand- en 
gevelpanelen en hoogwaardige 
mallen voor beton maken. Nu zijn 
wij te gast. Met behulp van hun 
software en XL robotica leveren ze 
“maatwerk op grote schaal”. Zo 
printte Aectual bijvoorbeeld de 
profielen die o.m. zijn toegepast in 
1900 m2 Terrazzovloeren op 
Schiphol.  

HET PROGRAMMA IN HET KORT 

Komt u 3 oktober naar Amsterdam om als terrazzo vakbroeders gezamenlijk te vieren dat we een onsterfelijk 
en populair product maken, herstellen en/of verfraaien? We hebben voor u een aantrekkelijk dagprogramma 
in petto, waarmee we u deels willen verrassen. In deze uitnodiging lichten we van diverse 
programmaonderdelen al wel graag een tipje van de sluier op. We hopen op uw komst! Deelname is geheel 
gratis (m.u.v. parkeerkosten) en inschrijven kan op www.noa.nl/terrazzo.   

Informeel netwerken combineren met 
sightseeing Amsterdam 

 

VERRASSING 

U begrijpt ongetwijfeld dat we 
u nog niks over het 
verrassingsprogramma kunnen 
vertellen. Het thema is ‘Te land 
ter zee en in de lucht’ Het 
wordt gewoon een kwestie van 
vertrouwen hebben in de 
organisatie en meemaken wat 
er voor u bedacht is! 

DINER 

We hebben voor alle 
deelnemers in totaal drie 
programmaonderdelen, 
waaronder een diner. We 
sluiten deze verbroederende 
Terrazzodag om 20:45 uur af. 
Indien het noodzakelijk is dat u 
eerder weg moet, dan is daar 
een mogelijkheid voor. U kunt 
dit dan melden bij onze 
organisatie. 

INSCHRIJVEN 

Deelname is voor genodigden 
geheel gratis! Alleen de 
parkeerkosten zijn voor eigen 
rekening. We hopen op een 
prettige mix van terrazzo-, 
schuur- en polijstbedrijven en 
bijzondere leden. Komt u ook? 
Inschrijven kan eenvoudig en 
snel op www.noa.nl/terrazzo.  

THE EYE 

Dan wordt het tijd voor een 
lunch en daarom gaan we naar 
het revolutionaire gebouw uit 
2012: The Eye. Het Weense 
architectenbureau Delugan 
Meissl maakt het spectaculaire 
ontwerp. Er is ook tijd om kort 
het filmmuseum te bezoeken. 
We melden bewust dat er even 
de mogelijkheid is om terug in de 
tijd te gaan, hoewel we ons 
realiseren dat u er uren kunt 
doorbrengen. Dat gaat niet, 
omdat we dan nog een 
verrassingsprogramma hebben…  


