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Een bijzonder project

‘de geschilderde betonnen bollen hebben bij de basisscholen 
in de rotterdamse wijken ommoord en Zevenkamp een 
veelvoudige functie. oorspronkelijk lagen de bollen bij één 
school langs de trottoirrand om voetgangers te beschermen 
en om parkeren op het trottoir tegen te gaan. door de grijze 
bollen kunstzinnig te beschilderen, wilde ik de voorzieningen 
beter zichtbaar maken, de functie van anti-parkeren voor 
kinderen en ouders meer betekenis geven, het straatbeeld 
vrolijker maken en van de bollen ook speelobjecten maken. 
gevolg was dat inmiddels zeven andere scholen deze vrolijke 
beschilderde bollen hebben gekregen, als onderdeel van 
kindvriendelijke schoolroutes en wijken. ik heb er inmiddels 
120 geschilderd en ben bezig met nieuwe scholen. meestal 
komen de kinderen met thema’s als natuur, techniek en dieren 
aan. soms verzin ik zelf iets. alle 120 bollen zijn anders, met 
uitzondering van het lieveheersbeestje als antigeweld-symbool. 
en het feijenoord-logo komt uiteraard meermaals terug. 
stiekem hoop ik op andere betonelementen in de openbare 
ruimte, zoals de langwerpige biggenruggen. daar zou je zo 
leuk schapen op kunnen schilderen…’

ivonne van den nieuwendijk, richt zich op decoratieve 
beschilderingen van ziekenhuismuren tot bouwketen.  
www.ivdnieuwendijk.nl

Simpelweg extra  
functies in school
omgeving schilderen
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Nieuws

Nieuwe brochures

vraag een van onze brochures aan via de gratis antwoord kaart in deze BuitenBeeld 
of download de brochure via www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html 

solar streetline

gebruik maken van duurzame energie in de buitenruimte is nog nooit zo 
eenvoudig en leuk geweest. of je nu je telefoon, tablet of e-bike wilt opladen, 
wilt gamen of werken in de natuur, de solar streetline maakt het mogelijk. 
de collectie zitbanken en tafels is voorzien van geïntegreerde zonnepanelen 
die het opgevangen zonlicht omzetten in schone elektriciteit. deze duurzaam 
opgewekte elektriciteit is multi-inzetbaar. naast het opladen kan deze 
energie in de openbare ruimte ook worden aangewend voor de aansturing 
van bijvoorbeeld fonteinen en watervallen of openbare verlichting. 

de solar streetline collectie omvat 4 modellen:
• Smart City (bank met oplaadpunten) 
• Enjoy (bank voor aansturing fonteinen) 
• Cool Place 2 Work (tafel met oplaadpunten) 
• Forest (tafel met accu en oplaadpunten) 

Complete rotondes

de rotonde als kruispuntvorm heeft in nederland een grote vlucht 
genomen, vanwege de voordelen voor de verkeersafwikkeling en veiligheid. 
struyk verwo infra heeft alles in huis om een rotonde compleet in te richten 
rekening houdend met de eisen van deze tijd: een snelle openstelling, minder 
onderhoud en goed zichtbaar in alle omstandigheden. Bevindt de rotonde 
zich op een zichtlocatie? struyk verwo infra levert ook maatwerk om het 
geheel een hoogwaardige uitstraling te geven. altijd rekening houdend met 
de richtlijnen van Crow.

in de vernieuwde brochure ‘Complete rotondes’ vindt u een overzicht van 
de producten en concepten, inclusief maatvoering, texturen en kleuren. 

speelse sCHoolpleinen

kinderen spelen elke dag op het schoolplein. in de kleuterperiode 
gemiddeld 21% van de schooltijd en in groep 8 minstens een kwartier per 
dag. de naschoolse speeltijd op het plein niet meegerekend. de kwaliteit 
van de speel- en beweegmogelijkheden op een schoolplein verschillen 
sterk per school. van belang is dat er een grote diversiteit ontstaat. de 
verrassing zit vaak in de eenvoud, en dat hoeft geen tonnen te kosten. in 
de brochure ‘speelse schoolpleinen’ vindt u tal van suggesties voor de 
invulling van een speels, uitdagend en compleet schoolplein.  

 laat u verrassen door de doeltreffende mogelijkheden  
 gepresenteerd in deze 64 pagina's tellende brochure.  
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minister schultz van Haegen sprak zich bij haar bezoek 
aan de infratech duidelijk uit: aan de bezuinigingen 
op onderhoud in de openbare ruimte moet een 
einde komen. langer uitstellen van onderhoud is 
onverantwoord. de overheid móet weer investeren 
in de kwaliteit van de openbare ruimte. tel deze 
uitspraken op bij een voorzichtig economisch herstel, 
en er ontstaan nóg meer mogelijkheden voor innovatie 
in de openbare ruimte.

ik zeg bewust ‘nóg meer’. Bezuinigingen hebben ons er 
niet van weerhouden om door te gaan met innovaties 
die inspelen op actuele thema’s in de openbare ruimte. 
door ons voor samenwerking open te stellen en 
partners te zoeken, komen er veel innovaties tot 
stand. ons recyclingconcept C4C – waarmee iedere 
opdrachtgever in staat wordt gesteld om zijn betonafval 
hoogwaardig her te gebruiken – is daarvan een zeer 
goed voorbeeld. met alle ketenpartners samen breng je 
zo de circulaire economie op gang.

ook andere duurzaamheidsoplossingen zijn met 
partners tot stand gekomen. denk bijvoorbeeld aan 
de solar Bench, die we samen met Claudia van riet 
van ontwerpbureau fix hebben ontwikkeld. aan het 
machinaal pakket met waterdoorlatende drainvoegen, 
een samenwerking met het bedrijf drainvast. en 
aan de greenbrick, een van de mogelijkheden om 
openverharding te creëren, met bureau Carve. de 
laatste twee oplossingen bieden oplossingen om 
regenwater sneller af te voeren en vormen zo een 
antwoord op de klimaatverandering.

twee innovaties vielen zelfs in de prijzen. de watertegel 
werd ontwikkeld door kathlijn de Booij voor kinderen 
om mee te spelen, maar is inmiddels ook toegepast 
om hemelwater bovengronds af te voeren. deze 
oplossing werd gewaardeerd met een tweede plek bij 
de rioned innovatieprijs. de BusHub die er voor 
zorgt dat bussen optimaal gebruik kunnen maken van 

de toegankelijke bushaltes, werd genomineerd voor de 
infratech innovatieprijs. deze BusHub ontwikkelden we 
samen met adviesbureau vagn.

als er weer meer geld beschikbaar komt voor de 
openbare ruimte, kunnen innovatieve oplossingen 
voor actuele vraagstukken veelvuldiger worden 
toegepast. in combinatie met meer geld voor regulier 
beheer brengt dit de openbare ruimte snel weer op 
gewenst niveau. en dit vooruitzicht moet iedereen 
die het beste voor heeft met de openbare ruimte 
vertrouwen geven dat we samen op de goede weg 
zijn. de belofte van struyk verwo infra is al jaren 
om straatbepalend te zijn. we doen dat duidelijk 
niet alleen. we doen dat samen met opdrachtgevers, 
aannemers, ontwerpers en andere partners. die 
samenwerking met u waarderen wij zeer. ‘samen 
straatbepalend’ is hier dan ook beter op zijn plaats.

rinke veld
Commercieel directeur

Column

Samen zijn we 
straatbepalend



Nieuws

De jaarlijkse uitgave van de 
assortimentswijzer is weer voorhanden. 
De handige productcatalogus biedt een 
overzicht van het standaard assortiment 
bestratingsmaterialen. Editie 2015 is weer 
uitgebreider dan zijn voorganger en bevat 
informatie over 14.108 artikelen. 

nieuwe modellen zijn onder meer:
• BusHub
• middengeleiders
• drainwave
• greenbrick
• schoonloopplaat
• de 4 modellen uit de solar streetline – collectie 

zitbanken en tafels voorzien van geïntegreerde 
zonnepanelen: smart City / Cool place 2 work / 
forest / enjoy

Het hoofdstuk natuursteen is uitgebreid en bevat 
nu ook afbeeldingen van kleuren.

synchroon met website
alle informatie uit de assortimentswijzer is ook terug 
te vinden in de product-selector op de website.

meer informatie?

• Bestel uw assortimentswijzer via de gratis 
antwoordkaart in deze BuitenBeeld. 

• download de assortimentswijzer via de website 
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

Bestel nu de

Assortimentswijzer 2015

evenementen 
kalender
de afgelopen maanden waren wij aanwezig 
op meerdere beurzen. onze nieuwste 
producten zijn met veel belangstelling 
ontvangen. Bent u niet in de gelegenheid 
geweest ons tijdens een beurs te bezoeken? 
noteer dan alvast in uw agenda.

Dag van de Openbare Ruimte
7-8 oktober, Houten 

Water in de Openbare Ruimte
15 oktober, Houten
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Samenwerking
NL Greenlabel
Struyk Verwo Infra voert al sinds 2011 een duur zaam en integraal MVObeleid. 
NL Greenlabel is het eerste integrale duurzaamheidslabel en platform voor bedrijven 
en organisaties die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen. Struyk Verwo Infra 
en NL Greenlabel slaan nu de handen ineen.

op de vakdagen stad & ruimte, op donderdag 
19 maart, hebben commercieel directeur rinke 
veld van struyk verwo infra en oprichter van 
nl greenlabel nico wissing een driejarige 
samenwerking ondertekend. Beide organisaties 
hebben dezelfde doelstellingen en trekken vanaf nu 
meer samen op om de buitenruimte meetbaar te 
verduurzamen.

drijfveer van nl greenlabel is om een buitenruimte 
te creëren waarin de toepassing van duurzame 
materialen en producten vanzelfsprekend is. Het 
doel van nl greenlabel is om zo de footprint van 
de inrichting van de buitenruimte te verminderen. 
samen met ingenieursbureau royal Haskoning 
dHv heeft zij hiervoor een duurzaamheidslabel 
ontwikkeld. lodewijk Hoekstra, bekend van 
het tv-programma eigen Huis & tuin en 
landschapsontwerper nico wissing zijn de 
oprichters van nl greenlabel. onder het motto 
straatbepalend staat struyk verwo infra enerzijds 

voor klantgerichte oplossingen bij de inrichting van 
publieke ruimtes en anderzijds voor een meetbare 
bijdrage aan een duurzame leefomgeving. wat dit 
laatste betreft kan zij ‘mvo-breed’ aantoonbare en 
klinkende resultaten overleggen zoals:

• vermindering landgebruik door toepassing 
alternatieve grondstoffen: puingranulaat,  
kalkkorrels, aeC-granulaat, eco-granulaat en 
spoorballast.

• 63% Co²-reductie t.o.v. basisjaar 2011.
• 90% verlaging aantal arbeidsongevallen door 

gedisciplineerd veiligheidsbeleid.
•  deel werkzaamheden binnen afdelingen 

verkoop, Hr, marketing, productie, administratie 
uitgevoerd vanuit social return-doelgroep.

•  significante besparing op water en energie, 
toepassing groene energie op alle locaties.

•  alle productielocaties zijn gecertificeerd met het 
milieuzorgsysteem iso-14001.

•  integrale oplossingen voor lokale 
milieuvraagstukken op het gebied van 
waterregulering, geluidreductie, luchtzuivering, 
reflectie, onkruidbestrijding en zonne-energie.

Zowel nl greenlabel als struyk verwo infra 
heeft als drijfveer het creëren en inrichten van 
een verblijfs-, woon- of werkomgeving waarin 
de toepassing van duurzame materialen en 
voorzieningen vanzelfsprekend is. essentieel 
is niet alleen het ontwikkelen en inzetten van 
duurzame producten en innovatieve oplossingen, 
maar juist ook het integraal meetbaar maken van 
de te behalen resultaten en bewustmaking van de 
eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen 
bij een duurzame leefomgeving. ook delen beide 
organisaties voor het aantoonbaar maken van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen als 
meetlat de basisprincipes van prosperity, people, 
planet en profit.



Case



BuitenBeeld 9

de BusHub maakt 
bushaltes écht toegankelijk

GeslaaGde pilot in RotteRdam

Het mooie aan de Bushub is dat hij zichzelf 
terugverdient. doordat de bus minder 

ruimte nodig heeft, kan de halte kleiner zijn en is 
er ook minder bestrating nodig. de ruimtewinst 
is al snel een twintig meter kortere halte. Hij past 
ook in elke bushaltekom en kan zelfs in bestaande 
situaties worden aangebracht.’ ontwerper johan 
vermeeren van verkeerskundig en -technisch 
adviesbureau vagn is zichtbaar enthousiast, en 
hij niet alleen. in rotterdam worden de komende 
tijd nog vijf BusHubs aangelegd. en leeuwarden en 
tilburg hebben ook al interesse getoond voor het 
ontwerp.

ruimtegebrek
waarom er behoefte is aan een product als de 
BusHub? in de afgelopen jaren zijn veel bushaltes 
in ons land verhoogd om de vloer van de bus beter 
op het perron te laten aansluiten. Zodat mensen 
die slecht ter been zijn of gebruikmaken van een 
rolstoel de bus gemakkelijker kunnen verlaten. 
‘maar we hebben geconstateerd dat in de praktijk 
veel bushaltes door de aanpassing niet beter 

toegankelijk zijn geworden’, legt vermeeren uit. 
‘Buschauffeurs proberen zo dicht mogelijk langs de 
trottoirrand te rijden. door ruimtegebrek kunnen 
ze echter de in- en uitrijbocht vaak niet zo maken 
dat ze goed uitkomen. ook is de kans op schade 
aan de bus groot. een zaagtandhalte zou dan bij het 
inrijden kunnen volstaan om schade te voorkomen, 
maar die ontstaat alsnog doordat de carrosserie 
tegen de band zwaait.’

de compagnon van vermeeren, jan van den 
driessche, bedacht een oplossing: de bus deels 
optillen. ‘dat kan hydraulisch of mechanisch, maar 
zulke oplossingen zijn kostbaar en storingsgevoelig. 
we zagen daarom meer in een statische oplossing. 
uiteindelijk is het een betonnen verhoging in het 
wegdek geworden. Beton is sterk en kan het grote 
gewicht van een bus dragen, kan ook in bestaande 
bushaltekommen worden geplaatst en is vormvast. 
Het biedt ook voordelen ten opzichte van asfalt. 
een verhoging in asfalt krijg je nooit egaal, er is altijd 
een verloop. Bij beton is er meer controle op de 
eindvorm, omdat het product uit een mal komt.’

Ondanks investeringen blijven veel bushaltes moeilijk toegankelijk 
voor ouderen en invaliden. VAGN en Struyk Verwo Infra ontwikkelden 
een oplossing die bushaltes wél toegankelijk maakt: de BusHub. De 
bushalte bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam was de eerste. 
De ervaringen daar zijn zo positief dat meer haltes volgen.   
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Case

de eerste BusHub in rotterdam
Het ontwerp rondden ze af met struyk verwo 
infra. ‘accountmanager egbert müller en frank 
kolderie, productmanager verkeer & milieu, zagen 
direct kansen voor in de markt. en konden ons 
helpen het product breder onder de aandacht te 
brengen.’ via contacten bij de gemeente rotterdam 
– vermeeren en van den driessche werken er 
naast hun eigen werkzaamheden – werd hun idee 
in de praktijk gebracht. vorig jaar juni legde de 
gemeente rotterdam de eerste BusHub aan in een 

zogeheten zaagtandhalte bij het erasmus medisch 
Centrum in rotterdam.

de pilot in rotterdam geeft positieve resultaten, 
maar ook stof tot nadenken. ‘in toekomstige 
ontwerpen zouden we graag ook de inrijhoek 
kleiner willen maken, zodat we nog meer ruimte 
winnen. een bushalte is immers niet het meest 
fraaie onderdeel van de openbare ruimte. maar in 
principe past de BusHub in elke omgeving.’ 

Bushaltes uitgevoerd met een BusHub nemen minder ruimte in door een kleinere uitrijhoek.
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Zo werkt de 
BusHub
de BusHub bestaat uit een dubbelrug, 
een betonnen verhoging van 5 centimeter, 
met een totale lengte van 6 (twee delen van 
3 meter) en een breedte van 2 meter. 

de platen worden in twee delen in het 
wegdek bevestigd. ‘op zo’n manier dat het 
rechter voorwiel van de bus precies tussen 
het perron en de verhoging door past. Bij 
het wegrijden rijdt het binnenste achterwiel 
aan de rechterzijde – een bus heeft een 
dubbel uitgevoerde stel achter wielen – over 
de verhoging. de achterkant van de bus 
wordt kort opgetild, waardoor de bus boven 
het perron kan uitzwaaien en geen schade 
oploopt bij het uitrijden.’ 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur. Bekijk de demo via de 
Qr-code.



Infographic

Vernieuwd 
Inspiratiebank
De online Inspiratiebank is verbeterd. Gebruiksvriendelijker 
gemaakt. U kunt nu nog makkelijker en sneller projecten 
selecteren uit onze database met bijna 2.000(!) foto’s. 

vanaf nu kunt u kiezen uit 4 ingangen: product, omgeving, textuur en merk. snel en een-
voudig krijgt u een overzicht met alle geselecteerde projecten. Heeft u uw project van uw 
keuze gevonden? op de detailpagina van het door u gekozen project is een aantal nieuwe 
functionaliteiten toegevoegd. klik bijvoorbeeld direct door van de getoonde producten 
naar de detail productinformatie in de product-selector. 

nieuwsgierig geworden? 

scan de code om direct naar de vernieuwde inspiratiebank te gaan  
of ga naar www.struykverwoinfra.nl/inspiratiebank/
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nieuw
Projecten kunnen via diverse social 
media worden gedeeld.

nieuw
Vind de locatie van 
de geselecteerde 
projectfoto.

nieuw
Hier vindt u de toegepaste producten van dit project. 
Ook kunt u hier direct doorklikken naar de detail 
productinformatie in de productselector.

nieuw
Vier afzonderlijke 
zoekingangen.

nieuw
Vergroot de geselecteerde 
projectfoto.
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Het scHoolplein van de toekomst

‘Maak van een school
plein geen oerwoud, 
maak het robuust’
Een organisch en groen schoolplein middenin een drukke stad. 
‘Het kan’ aldus MarchelWim van Dongen van Studio Marchel
Wim van Dongen in Aerdenhout. ‘Het schoolplein is de uitgelezen 
plek om kinderen te betrekken bij een groene omgeving. En 
daarvoor hoef je niet meteen te grijpen naar houtsnippers en 
wilgentenen.’

Schoolpleinen zijn vaak versteend met een 
paar functionele speeltoestellen. dat is 

vooral een praktische keuze van schoolbestuurders. 
maar praktisch mag best intrigeren. vooral in 
een versteende omgeving zijn pleinen een ideale 
omgeving voor natuureducatie. ’

maatschappelijke behoefte
van dongen bracht zijn ideeën in de praktijk met 
het ontwerp van een groen schoolplein dat qua 
ontwerp en lijnen past bij het nieuwe schoolgebouw 
van de Bongerd in amsterdam-noord. naast 
een basisschool herbergt de Bongerd ook een 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 
gymzaal en faciliteert het verschillende wijkfuncties. 
doordat het gaat om een volledig nieuw ontwerp, 
konden schoolplein en schoolgebouw op elkaar 
worden afgestemd. alles volgens de wens van 
het schoolbestuur om een zacht en informeel 
schoolplein in te richten. dat schoolplein steekt af 
tegen de snelle informatiemaatschappij. 

‘men maakt zich zorgen om de nieuwe generatie. 
kinderen zouden in paniek raken als er geen wi-fi 
of stopcontact in de buurt is. op een schoolplein 
heb je dat helemaal niet nodig. Het moet kinderen 
juist uitnodigen om te spelen met hun directe 
omgeving.’

leren en ontdekken
volgens van dongen is het moderne schoolplein 
erop gericht om te spelen en te ontdekken. Zo 
ook dat van de Bongerd: er zijn speciale speltegels, 
waar kinderen kunnen hinkelen of knikkeren. een 
grote ovale moestuin met een hoge betonnen 
rand neemt een prominente plek op het plein in. 
kinderen kunnen erin staan, op de rand zitten of 
er, dankzij de hoge randen, omheen spelen. en er 
loopt water over het schoolplein door groeven in 
speciale ‘watertegels’ van struyk verwo infra. ‘met 
de groeven op de tegels kun je een eigen patroon 
maken over het plein waar water langs stroomt. 
Het stromende water en de moestuin passen 



Interview

perfect binnen het plaatje van natuur en educatie. 
spelen met water en aarde is bovendien ook 
gewoon pret. laat maar aan kinderen over wat ze 
ermee doen. dammetjes maken. modderstromen. 
plantjes verbouwen. noem maar op.’ 

multifunctioneel
een schoolplein wordt niet alleen vóór schooltijd 
en in de pauzes gebruikt, ook dient het als 
buitenruimte voor de buitenschoolse opvang en 
het heeft vaak een wijkfunctie. ‘Het schoolplein 
heeft een spilfunctie in de buurt en dat moet je 
terugzien in het ontwerp. er moet genoeg ruimte 
zijn om te spelen en een klein evenement te 
organiseren, maar aan de andere kant moet je 
ook zicht kunnen houden op de kleinste kinderen 
en zorgen dat zij niet zomaar weg kunnen lopen. 
dat vereist creatieve oplossingen. er staat bij de 
Bongerd bijvoorbeeld een verplaatsbare bank om 
de ruimte functioneel te verdelen.’

toekomst met beton
Het ontwerp van van dongen maakt veel gebruik 
van betonnen elementen. Zoals de zandbak, 
tegels en zelfs de moestuin. Het is een paradoxale 
combinatie: beton en groen. toch is het waar 
volgens van dongen de toekomst ligt van de 
groene schoolpleinen. ‘een groen schoolplein 
hoeft geen oerwoud te zijn. Belangrijker is dat 
het robuust is. dat er een bal tegenaan kan 
worden geschopt zonder dat het omvalt. Beton is 
daarvoor een goede basis. je maakt het materiaal 
zachter door de lijnen en elementen die je 
gebruikt. daar zijn meestal geen kant-en-klare 
oplossingen voor dus dat vergt creativiteit en 
maatwerk. maar in overleg met een leverancier 
zoals struyk verwo infra is er heel veel mogelijk.’

CV van 
Marchel-Wim 
van Dongen
 
na zijn studie tuin- en landschapsarchitec-
tuur begon marchel-wim van dongen 
meteen voor zichzelf. daarna werkte hij 
vanaf 2005 voor advies- en ingenieursbu-
reau oranjewoud, de huidige antea group. 
in 2012 begon hij zijn eigen bedrijf studio 
marchel-wim van dongen.

van dongen: ‘uit een beroepskeuzetest op 
de basisschool kwam al dat ik landschaps-
architect moest worden. Creativiteit en 
groene vingers zitten in mijn bloed. vanuit 
mijn eigen visie probeer ik altijd duurzame 
groene kwaliteit te realiseren. architecten 
maken vaak een statement of symbool. als 
landschapsarchitect reageer je op een plek 
zoals deze historisch is gegroeid en verder 
gaat groeien. je houdt rekening met de lange 
termijn. een boom is immers pas over 100 
jaar ècht mooi.’

verschillende functies zijn ultiem geïntegreerd in één plein. meer foto’s van dit project vindt u in de inspiratiebank.
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Natuursteen maakt de sfeer

argentijns porfier terra Bruin 02 in drie formaten

CHinees Hardsteen

Het markante plein ’t vierkant in het centrum 
van lisse heeft een complete metamorfose 
ondergaan. de herinrichting, onder uitvoering van 
Bouwbedrijf dura vermeer, nam enkele maanden 
in beslag. resultaat: een sfeervol terrassen- en 
evenementenplein dat meer bezoekers trekt. de 
lantaarnpalen en de prullenbakken zijn vervangen. 
Bomen verdwenen. en elk restaurant heeft zijn 
eigen terras, in plaats van één groot terras zonder 
afscheiding. 

daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor 
de nieuwe bestrating: argentijns porfier en Chinees 
hardsteen maken het plein nóg aantrekkelijker. 
   

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Argentijns Porfier, 6-9 centimeter dik 
•	20 x 15 cm
•	25 x 15 cm
•	30 x 15 cm

Trottoirbanden 30 x 20 x 100 cm  
Geleide banden 6/30 x 20 x 100 cm  

Zitranden 45 x 50 x 100 cm



Case
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pR i j sw innend ont weR p  Geef t  c a mpus  toekomst   

De Erasmus Universiteit 
heeft weer een hart 

Het nieuwe ontwerp bestaat uit een 
centrale as met een ondergrondse 

parkeergarage met duizend plaatsen, die meer 
leefruimte en tegelijkertijd bouwmogelijkheden 
voor in de toekomst schept. ‘de oppervlakte 
boven de parkeergarage is bijvoorbeeld groter 
dan die van de willemsbrug in rotterdam.’ in 
het hart boven de grond verrees een plaza met 
een waterpartij, foodcourt, groenstroken en 
meerdere zitelementen. ‘studenten hebben met het 
nieuwgebouwde studentenpaviljoen een plaats waar 
ze weer graag samenkomen’, zegt Huub juurlink van 
juurlink [+] geluk. 

totale metamorfose
uit onderzoek bleek namelijk dat de campus op 
termijn volledig zou zijn dicht gebouwd en vol zou 
staan met geparkeerde auto’s. juurlink [+] geluk 
en jvantspijker bedachten een ontwerp dat meer 
ruimte zou bieden aan nieuwe gebouwen en ook 
meer parkeergelegenheid, terwijl het leefklimaat 
tegelijkertijd autovrij en groen werden gemaakt. 

een idee voor een totale metamorfose van de 
openbare ruimte, dat veel verder gaat dan het 
toevoegen van wat zitelementen. ‘anders dan de 
opdracht, die heel concreet was,’ zo blikt juurlink 
terug. ‘Het College van Bestuur had een prijsvraag 
uitgeschreven: er moest een nieuw hart komen 
rondom de bibliotheek. maar in onze ogen moest 
er een masterplan komen voor de totale ruimte, 
want de samenhang ontbrak volkomen. er waren 
meerdere punten waar studenten de campus 
betraden, faciliteiten lagen verspreid en overal 
stonden auto’s geparkeerd.’ 

Bijzondere zandsteenkleur
inmiddels is fase 1 van het project afgerond 
en is gestart met fase 2, het noordelijke deel 
van de plaza. juurlink [+] geluk kozen ervoor 
om vanuit het hart naar buiten te werken, juist 
om de ontmoetingsplek te creëren. ‘de hele 
routing is veranderd. wanneer ook de tweede 
fase is afgerond, zijn er straks twee duidelijke 
hoofdentrees.’ 

Studenten baseren hun keuze voor een universiteit niet alleen op 
onderwijs, maar ook op leefklimaat. Daardoor dreigde de Erasmus 
University de internationale slag te verliezen. Maar het tij keerde met 
een alomvattend ontwerp van de ontwerpbureau’s Juurlink [+] Geluk 
en JvantSpijker. Door de nieuwe campus met bestrating van Struyk 
Verwo Infra kan de universiteit weer jaren vooruit.



Case

‘Ik wilde per se de 
zandkleurige steen,  
omdat hij prachtig in 
het landschap kleurt.’

faCts & figures

locatie erasmus Campus woudestein

totale  
oppervlakte

20 ha

Bestrating • 5.950 m² Breccia steen 20 x 20 cm en  
20 x 40 cm giallo gribi wildverband

• 6.000 m² Breccia parksteen  
Giallo Gribi (Aquaflow) 

• 580 m² novato steen 100 x 100 cm grigio 
• 680 m molgoot 30 x 13 x 100 cm met 3 cm 

diepe v-groef 
• 50 parkbanken met houten zitting 
• 25 siercarrés 30 x 30 x 65 cm grijs
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voor de bestrating is gebruikgemaakt van een zandkleurige 
betonstraatsteen met natuursteen deklaag, die struyk 
verwo infra samen met ons ontwikkelde. dat is meer 
bijzonder dan het lijkt, zegt juurlink. ‘ik wilde graag 
samenwerken met struyk verwo infra op basis van 
goede ervaringen in het verleden. en ik wilde per se deze 
zandkleurige steen omdat hij prachtig in het landschap 
kleurt. Het lastige was dat de rechten van de parksteen 
bij aquaflow lag. maar beide partijen toonden zich flexibel. 
Het is fantastisch dat het struyk verwo infra gelukt is de 
steen te leveren, door constructief samen te werken.’

de kracht van een integrale aanpak
eén van de succesfactoren is volgens juurlink dat het College 
van Bestuur van de universiteit een grondige renovatie 
aandurfde. ‘de economie zat tegen en om ons heen zagen 
we andere projecten – zoals de nieuwe parkeergarage van 
het sofia kinderziekenhuis – stranden of fikse vertraging 
oplopen. daarnaast zie je vaak dat opdrachtgevers een 

te beperkt perspectief aanhouden. terwijl dat vaak op de 
langere termijn meer kosten met zich meebrengt dan een 
integrale aanpak. dan is een plan uitgewerkt en dan moet 
het achteraf toch weer anders. Het College van Bestuur van 
de erasmus universiteit zag de noodzaak in van investeren 
en dacht continu met ons mee. Zo hebben we het ontwerp 
tussentijds soms iets bijgesteld – de plaza is bijvoorbeeld 
iets minder strak geworden dan in ons ontwerp. uiteindelijk 
zijn we samen tot een plan gekomen waarmee de 
universiteit weer jaren vooruit kan.’   

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

De Beste Openbare  
Ruimte van 2014
de verandering was groot, héél groot. niet voor 
niets was de jury van de award Beste openbare 
ruimte tijdens het landelijk Congres openbare 
ruimte onder de indruk van het masterplan en 
kende zij de eerste prijs toe aan de erasmus Campus. 
juurlink is trots. ‘de vraag was of de jury alleen zou 
kijken naar de uitstraling van de projecten of ook 
naar de toekomstbestendigheid ervan. gelukkig 
ook naar het laatste. dit was al het project waar 
ik het meeste trots op ben door de omvang van de 
metamorfose. de prijs voor Beste openbare ruimte 
is een fantastische bekroning op ons werk!’



In de openbare ruimte wordt al jaren afgekoppeld of, in nieuwe 
wijken, niet meer aangekoppeld. Veel gemeenten hebben in 
hun beleid opgenomen dat afgekoppeld hemelwater zichtbaar 
bovengronds moet worden afgevoerd, zo ook BenedenLeeuwen. 
Maar hoe pas je het op een fraaie manier toe in de openbare 
ruimte? In de nieuwe wijk het Leeuwse Veld werkten gemeente, 
projectontwikkelaar en Struyk Verwo Infra samen om de 
bovengrondse afvoer op een mooie, gepaste wijze vorm te geven. 
Op een manier die ook nog eens efficiënt en betaalbaar is.

wateRspuweR en wateRteGels slaan aan 

Hoe bovengronds afkoppelen van 
regenwater wél fraai kan zijn 

in west maas en waal maakt de kleiige bodem 
het onmogelijk om regenwater te infiltreren, 
maar de gemeente wil wel het regenwater 
scheiden van rioolwater. daarom worden in het 
leeuwse veld de regenpijpen van de woningen 
aangesloten op een leidingenstelsel dat het water 
bovengronds aanbiedt op de erfscheiding. elke 
regenpijp mondt uit in een waterspuwer, een 

speciaal leeuwenontwerp van kunstenaar egbert-
jan lam van Burojet designstudio. als het regent, 
stroomt het regenwater uit deze spuwer naar het 
trottoir. en eenmaal op het trottoir stroomt het 
regenwater verder via twee rijen speciale betonnen 
watertegels, ontworpen door kathlijn de Booij en 
geproduceerd door stuyk verwo infra. 

Achtergrond
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pR i j sw innend ont weR p 

de bijzondere combinatie van waterspuwer 
en watertegels is niet alleen populair in de 
nieuwbouwwijk zelf. dat werd duidelijk tijdens 
de afgelopen editie van de rioneddag. Het 
effectieve en esthetisch vormgegeven ontwerp 
werd door de aanwezigen beloond met de 
tweede plek bij de rioned innovatieprijs.watertegels: leuk, leerzaam én veilig

de watertegels van struyk verwo infra 
trottoirtegels met speelse goten – voeren het 
water verder af naar hemelwaterriolen waarna 
het tijdelijk wordt opgeslagen in wadi’s. vandaar 
uit zakt het hemelwater geleidelijk de bodem 
in. door het gotenontwerp worden de tegels 
niet glad bij temperaturen onder het vriespunt. 
de watertegels vormen echter niet alleen een 
effectieve afvoermethode, maar zijn ook bedoeld 
als speelelement, zegt projectadviseur jeroen smale 
die namens struyk verwo infra bij het project in 
Beneden-leeuwen betrokken was. ‘Ze spelen met 
regenwater op een natuurspeelplek middenin de 
wijk. kinderen kunnen door gleuven in de tegels 
precies zien hoe het water stroomt. Ze raken 
bewust van de weg van het water en worden 
uitgenodigd ermee te spelen. en voor de andere 
bewoners is het ook een fraai gezicht: door het 
betonnen ontwerp sluiten de watertegels naadloos 
aan op de omliggende tegels.’

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur. Bekijk de demo via de Qr-code.
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