PREFAB PERRONPLATEN
BUSSTATION DEN BOSCH
Na grondige renovatie van de omgeving van
het NS-station in Den Bosch, resteerde nog
een grote uitdaging: het busstation
opwaarderen, zonder overlast voor de
passagiers. De gemeente koos daarom voor
perronplaten met een uitgewassen slijtlaag.

Projectleider Johnny Mollema van de
gemeente Den Bosch: “Niet alleen schittert de
toeslag op deklaag wanneer de zon erop
schijnt, ook is slijtvaste geleidelijnmarkering
aangebracht.”

Elk eiland bestaat uit slechts 12 elementen,
zodat bij aanleg de hinder voor passagiers tot
het minimum beperkt is gebleven.
Technisch projectleider Bert Geelhoed van Struyk Verwo
Infra: “dit is een typisch maatwerkproject waarbij
diverse expertises samenkomen in een product van
zelfverdichtend beton. Bij de samenstelling van de
deklaag kwam de ervaring met uitgewassen stenen,
zoals Lavaro en Breccia goed van pas. Het aanbrengen
van markeringen kennen wij vanuit de productie van
tekst- en symbooltegels. Zelfs het plaatsen gaat
rechtstreeks vanaf de vrachtwagen door een van onze
vaste chauffeurs.”
Meer informatie? Neem contact op met uw
accountmanager of projectadviseur.

www.struykverwoinfra.nl T 0800 555 55 54
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