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Een bijzonder project

MooyWarm,  
een duurzaam en  
warm terras 
‘een warm terras op een duurzame manier. de 
terrasmodule mooywarm produceert duurzame 
energie dankzij een emissiearme houtkachel. de 
warmte die hieruit voortkomt, wordt verspreid via 
de vloerverwarming, de muren en de door struyk 
verwo infra geproduceerde betonnen banken. Het 
verwarmde beton heeft een verrassend effect, 
omdat beton juist een koude uitstraling heeft. de 
energie die overblijft gaat naar binnen, dit komt de 
energierekening ten goede. op deze manier wordt 
het terras verwarmd en kunnen mensen 250 dagen 
per jaar buiten zitten in plaats van 50. door de 
duurzame energie stoot mooywarm veel minder 
Co2 uit dan reguliere terrasverwarmers. Het 
systeem is op veel plekken bruikbaar, maar voor 
onze showroom bij cultuur- en congrescentrum 
antropia in driebergen gebruiken we de horeca 
als uitgangspunt.’

bas kooreman is 
mede-eigenaar van 
Chabani, een bedrijf 
dat meedenkt in 
creatieve oplossingen. 
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Nieuws

Inspanningen CO²-reductie 
beloond met goud

Het platform is een initiatief van gerenommeerde 
advies- en ingenieursbureaus en wordt onder-
steund door diverse overheidsorganen. Het is een 
voortzetting van eerdere publicaties van Co²-
footprints van bedrijven op de website van 
bouwend nederland. 

3.500 bedrijven in duurzaamheidsindex
leveranciers uit alle bedrijfstakken kunnen zich 
profileren met hun duurzaam heidinspanningen in de 
database van duurzame leverancier. aan de hand 
van vastlegging van de historische footprint en 
doelstellingen wordt een duurzaamheids index 
bepaald. in totaal zijn er al bijna 3.500 bedrijven die 
via deze website transparantie geven aan hun 
performance op het gebied van Co²-reductie.

Co²-reductie is al jarenlang één van de speerpunten 
van struyk verwo infra in haar mvo-beleid. vanaf 
2008 wordt er elk jaar een footprint opgesteld. in 
2011 startte een vijfjarig Co² reductie-programma. 
jaarlijks wordt een emissierapport gemaakt en 
geverifieerd door een gecertificeerde partij. Deze 
informatie en bijbehorende verificatierapporten zijn 
openbaar gemaakt op de website van duurzame 
leverancier. de omvang in de gerealiseerde Co²-
reducties en de complete verantwoording over deze 
performanceverbeteringen hebben struyk verwo 
infra nu de gouden status bezorgd.

mvo hoofdpijler beleid
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 
is een bewuste beleidskeuze en al jaren één van de 
hoofdpijlers in het ondernemingsbeleid. behalve op 
een significante CO²-reductie kan struyk verwo 
infra zich ook beroepen op aansprekende verbete-
ringen op het gebied van energiegebruik, veiligheid, 
afval, inzet van secundaire grondstoffen, recycling en 
transportbewegingen. waar mogelijk werkt struyk 
verwo infra in de keten nauw samen met partners 
die eveneens het systematisch werken aan een 
duurzame verbetering van onze woon-, werk- en 
leefomgeving hoog in het vaandel hebben staan.

Met de verificatie van de CO2-footprint 2014 – 63% minder uitstoot dan in het basisjaar 
2011 – heeft Struyk Verwo Infra haar reductiedoelstellingen ruimschoots gerealiseerd. 
Als enige (bestratings)leverancier beschikt zij op www.duurzameleverancier.nl over de 
hoogste, ‘gouden’ status.
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gemeenten hebben er de laatste jaren veel taken bij 
gekregen, vooral zorgtaken. omdat er onvoldoende 
geld is bijgekomen, zijn gemeenten genoodzaakt 
geweest om te bezuinigen op andere budgetten. beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte is bij veel 
gemeenten de dupe geworden van deze bezuinigingen. 
dit lijkt een logisch gevolg, beheer en onderhoud 
kun je even uitstellen, zorg zeker niet. maar wat is 
het gevolg van een slechtere openbare ruimte op de 
langere termijn voor de gezondheid? in die interessante 
discussie kwam ik laatst terecht. er zijn ambtenaren, 
andere branchegenoten, maar ook burgers die zich 
hierover zorgen maken. een beeldend voorbeeld is dat 
van een losliggende tegel waar iemand over struikelt. 
daarnaast is bekend dat veiligheid, leefbaarheid, 
kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte 
bijdragen aan een goede gezondheid. de kans is dan 
ook groot dat door uitstellen van beheer en onderhoud 
uiteindelijk de zorg nog meer gaat kosten. in die vicieuze 
cirkel wil niemand terecht komen.

gelukkig hoor ik inmiddels ook andere geluiden. 
van gemeenten die om diverse redenen extra 
geld vrijmaken om achterstallig onderhoud weg te 
werken. men beseft maar al te goed dat uitstellen op 
termijn alleen maar leidt tot extra kosten. meerjarige 
onderhoudsprogramma’s worden uitgerold. soms 
moet men concessies doen en lukt het niet om dit 
bijvoorbeeld in vier jaar te doen. men accepteert dat 
het in zes jaar kan worden ingelopen, maar men heeft 
daarmee wel de zekerheid dat de situatie in ieder geval 
niet verder verslechtert.

in ons magazine ook dit keer weer veel oplossingen 
die kunnen bijdragen aan een betere openbare ruimte. 
daarbij veel aandacht voor het onderwerp stedelijk 
waterbeheer. een onderwerp dat op dit moment 
terecht veel aandacht krijgt. door klimaatverandering 
zijn regenbuien in heftigheid toegenomen, maar ook 
de uitdroging van de aarde is een punt van zorg. 
wij hebben voor u de mogelijkheden op een rij 
gezet om wateroverlast te voorkomen en om water 
sneller in de natuur op te laten nemen. een duidelijk 
voorbeeld waarbij de openbare ruimte bijdraagt aan de 
gezondheid. mensen hoeven niet met natte voeten te 
lopen en de natuur wordt gespaard.

rinke veld
Commercieel directeur

Column

De openbare ruimte 
en gezondheid



Nieuws

evenementen 
kalender
de afgelopen maanden waren wij 
aanwezig op meerdere beurzen en events. 
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:

Landelijk Congres Openbare Ruimte (dag 1)
19 november, Schiedam

Dag van Verkeer en Mobiliteit
26 november, Houten

Landelijk Congres Openbare Ruimte (dag 2)
9 december, Tilburg

Infra Relatiedagen
2 – 4 februari 2016, Hardenberg

Vernieuwde Baleno:   
meer kleur op straat
de baleno betonstraatsteen heeft een make-over 
ondergaan. Door het gebruik van extra verfijnde 
kleurvaste mineralen zijn de baleno stenen veel 
intenser van kleur. de gebruikte natuurlijke 
mineralen zijn volledig kleurvast en ondersteunen 
de kleur voor 100%. bovendien heeft de steen een 
strakker uiterlijk door met meer verfijnde fracties 
van 1-3 mm te werken. de stenen behouden daar-
door langer hun oorspronkelijke kleur, waardoor 
de openbare ruimte er meer verzorgd uit blijft zien.    

wilt u meer weten of ervaren hoe de baleno 
stenen eruitzien?

maak dan een afspraak met een van onze project-
adviseurs. zij kunnen u aan de hand van een 
monsterbord adviseren.

Interessante gesprekken vonden plaats tijdens de 1e editie van Water in de Openbare Ruimte.
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Uitbreiding assortiment watertegels
de watertegel is een speelse oplossing voor 
het hemelwater dat zichtbaar wordt afgevoerd. 
Het systeem werkt op basis van de wet van de 
communicerende vaten. speelse patronen van 
kleine geultjes voeren het hemelwater zichtbaar 
bovengronds over het trottoir af. onlangs is het 
systeem van watertegels uitgebreid.

1 extra type 2 patronen in lintverband 
door aan de serie van vijf verschillende type 
hemelwater afvoertegels een extra type 2 toe te 
voegen, kunnen nu ook patronen in lintverband 
worden gevormd. met deze uitbreiding kan er in 
halfsteensverband en in lintverband meer variatie 
worden aangebracht in legpatronen. 

2 Halve tegels 
met het toevoegen van halve tegels type 6 en type 1 
in 15 x 30 x 7 cm wordt er veel zaagwerk in het werk 
voorkomen. dit scheelt in aanlegkosten. Hierdoor 
passen de halve en hele tegels beter op elkaar 
waardoor het trottoir netjes kan worden afgewerkt. 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

vanuit de visie van een integraal ingerichte openbare ruimte werken de 
bedrijven struyk verwo infra, struyk verwo aqua en drainvast samen 
om een koppeling te maken tussen de bovengrondse en ondergrondse 
infrastructuur. deze nieuwe brochure toont dan ook een uitgebreid 
en divers overzicht van oplossingen, waarmee regenwater zichtbaar en 
zorgzaam afgevoerd kan worden. 

vraag de brochure ’samen regenwater zorgzaam afvoeren’ aan.

• gebruik de gratis antwoordkaart in deze Buitenbeeld. 
• of download via de website www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

Nieuwe brochure
Samen regenwater zorgzaam afvoeren
In aanvulling op ondergrondse voorzieningen biedt bovengronds afvoeren kansen om 
water voor bewoners beter zichtbaar te maken en meer groen in te passen. 

Extra type 2 patronen

Halve tegels



kustwerk katwijk is de grote winnaar van de rijnlandse architectuur prijs 2015.

Case
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Knappe landschappelijke 
oplossing

AAnpAk kustverdediging kAtwijk

De laatste decennia werkt rijkswaterstaat 
hard aan het versterken van een 

aantal ‘zwakke’ schakels in de kust middels een 
waterbeschermingsprogramma. samen met de 
waterschappen controleren ze regelmatig onder 
andere de belangrijkste nederlandse duinen. 
bart dijk licht toe: ‘rijkswaterstaat achtte het 
noodzakelijk om de kust van katwijk aan zee te 
versterken, zonder het aanzicht van het dorp en de 
badplaats aan te tasten. okra heeft zich samen 
met arcadis ingeschreven voor de meervoudige 
aanbesteding van rijkswaterstaat én gewonnen. 
samen namen we de opdracht voor het ontwerp 
van de kustverdediging en de landschappelijke 
inpassing voor de gemeente katwijk en 
Hoogheemraadschap van rijnland op ons. naast de 
kustverdediging voor het achterland is de kustzone 
van katwijk een toeristische trekpleister en dus 
van economisch belang voor de badplaats. katwijk 
kampte met name in het zomerseizoen met een 
tekort aan parkeerplaatsen. 

Hiervoor ontwierp rHdHv in opdracht van 
gemeente katwijk een ondergrondse parkeergarage 
die plaats biedt aan 660 auto’s, dicht bij duin en 
strand en zonder auto’s in het zicht. de ontwerpers 
van arcadis, okra en rHdHv hebben altijd goed 
en intensief samengewerkt in de ontwerpfase. 
vanaf de aanbestedingsfase zijn de objecten 
samengevoegd tot één project: dus waterkering, 
landschap en parkeergarage. Hiervoor waren 
gemeente katwijk en Hoogheemraadschap van 
rijnland gezamenlijk opdrachtgever.’

landschappelijke oplossing
dat de parkeergarage wel buiten het dorp geplaatst 
moest worden, stond buiten kijf. ‘Het centrum 
van katwijk ligt in de voormalige monding van de 
oude rijn. met de komst van de kustversterking 
is het centrum van katwijk binnendijks komen 
te liggen. Hierdoor ontstond de kans om een 
parkeergarage direct achter de dijk, onder het 
duin te plaatsen. met behoud van een natuurlijk 

Het verbeteren van de kustlijn, het uitbreiden van de boulevard en 
het realiseren van een ondergrondse parkeergarage in de duinen. 
OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht stond voor een pittige 
ontwerpopgave voor de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Over dit project spraken wij Bart Dijk, projectleider en 
landschapsontwerper bij OKRA.



Case

ogend duinlandschap. de dijk en de parkeergarage 
worden geheel aan het zicht onttrokken door deze 
landschappelijke oplossing’, aldus bart dijk. de 
ontwerpers van arcadis en rHdHv stuitten wel 
op een aantal uitdagingen. zo moest er rekening 
worden gehouden met de beperkte ruimte. ‘vanuit 
het rijk is er een maximum gesteld aan hoe breed 
duinen mogen zijn. er mag niet te ver de zee in 
worden uitgebreid. ook staat er een archeologisch 
monument waar uiteraard niet aan getornd mag 
worden.’

zicht op zee
Met hulp van de inwoners van Katwijk definieerde 
okra de belangrijkste waarde voor katwijk aan 
zee. ‘dat was vrij voor de hand liggend, namelijk de 
relatie tussen dorp en het strand. inwoners wisten 
dat de kustversterking noodzakelijk was. ze waren 
vanaf het begin betrokken bij het project. de wens 
was dat het zicht op zee, de weidse uitstraling, 
behouden bleef. door het verbreden van het duin 
zou dit verslechteren, maar door de gekozen dijk-in-
duin kustverdediging – een met stenen beklede dijk 
bedekt en versterkt door een duinenrij – volstaat 
een lage duinenrij. zo blijft de relatie tussen dorp en 
strand bestaan.’

zandkleurige tegel passend bij katwijk
om het dorp goed te verbinden met het strand, is 
er een uitgebreid wandelnetwerk aangelegd. ‘de 
schelpenpaden zijn zó aangelegd dat er regelmatig 
zicht is op zee. een duinspecialist is in de arm 
genomen om het duinlandschap verder vorm te 
geven. uiteraard gebruikmakend van de natuurlijke 
glooiing van het duinlandschap. de glooiende paden 
bestaan uit schelpen en lopen in kustlangse richting. 
de duinovergangen verbinden de boulevard met het 
strand. deze bestaan uit betonplaten van struyk 
verwo infra. ook de boulevard zelf is uitgebreid. 
een paar jaar geleden is door struyk verwo infra 
mooi materiaal geleverd voor de bestrating van de 
boulevard. Het gaat om zandkleurige tegels met 
schelpachtige toeslagmaterialen en speciaal voor 
de boulevard ontworpen promenadebanden. Het 
materiaal past uitstekend bij katwijk en zodoende 
vonden we het niet nodig om dit te vervangen, maar 
hier juist op voort te borduren. in de bestrating 
van de duinovergangen is een hint gemaakt naar de 
verborgen waterkering, de dijk-in-duin, met een 
markering bestaande uit een plaat van basaltstenen. 
ook die zijn aangeleverd door struyk verwo infra. 
Het wandelgebied is inmiddels opengesteld voor 
publiek en wordt vooral bij mooi weer ontzettend 
goed bezocht. en dat is toch wel het grootste 
compliment dat je kunt krijgen.’

kustwerk kAtwijk in het kort

de kust van katwijk is versterkt met een nieuwe 
waterkering: een dijkconstructie in de duinen. achter 
de dijk is een ondergrondse parkeergarage gekomen. 
de boulevard is een aantal jaren geleden ontworpen 
door bureau marlies van diest. Hiervoor zijn met 
struyk verwo infra zandkleurige tegels met schelpachtige 
toeslagmaterialen ontwikkeld. met de uitbreiding van de 
boulevard is dit materiaal opnieuw gebruikt. 

doel van het kustwerk:
1.  de kust en het achterland veiliger maken: de primaire 

waterkering die dwars door de badplaats loopt, 
voldoet niet meer aan de geldende veiligheidseisen;  
er zijn maatregelen nodig om het gewenste 
veiligheidsniveau te garanderen.

2.  extra parkeerplaatsen voor het centrum van 
katwijk aan zee.

3.  bredere duinen en dus meer ruimte voor natuur 
en recreatie.



BuitenBeeld 11

faCts & figures

locatie gemeente katwijk, Hoogheemraadschap van rijnland

gebied duin, dijk, boulevard en ondergrondse parkeergarage

oppervlakte 20 ha

bestrating • 91.000 stuks tegels perlano 50 x 20 x 8 cm, verde 503/504 
• 3.300 stuks promenade-banden 10/90 x 100 x 10 / 40 / 20 cm 
• 400 stuks vloerplaat 199 x 199 x 160 mm met facet 
• 1.924 stuks vloerplaat 199 x 199 x 160 mm met facet zonder hijsbuizen 
• 430 stuks vloerplaat 199 x 995 x 160 mm met facet zonder hijsbuizen 
• 90 stuks vloerplaat esthetisch met richtingloze antislip structuur 
• 1.780 stuks betonplaten lavaro geel 750 199 x 995 x 140 mm 
• 540 stuks beton-pasplaten lavaro geel 750 
• 56 stuks betonplaten met ingestorte vlak gezaagde basaltkeien 
• 78 stuks prefab zitelementen 
• 250 stuks prefab betonband 50 x 35 x 100 cm



Infographic

Het klimaatbestendig maken van onze stedelijke 
omgeving vraagt om creativiteit van de ruimtelijk 
ontwerper. de infographic uit de brochure 
“samen regenwater zorgzaam afvoeren” 
(zie pagina 7) laat zien hoe regenwater verwerkt 
kan worden op plekken met weinig ruimte en 
meerdere functies. 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Afkoppeling daken
een groot deel van het verharde oppervlak in nederland 
bestaat uit daken. Het relatief schone regenwater kan 
worden opgevangen voor gebruik in huis of zichtbaar 
wegstromen en benut worden voor infiltratie.

Waterregulerende bestrating
Waterregulerende bestrating biedt de mogelijkheid om hemelwater direct te laten infiltreren 
in de ondergrond of vertraagd naar het oppervlaktewater af te voeren. Hierbij zijn er 
verschillende manieren om water door de verhardingsmaterialen door te laten stromen.

Samen regenwater zorgzaam afvoeren
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Groenbestrating
groen maakt de openbare ruimte aantrekkelijk voor 
gebruikers, houdt minder warmte vast en verkoelt 
door verdamping van water.  via groenbestrating kan 
water ook deels infiltreren in de ondergrond.

Wadi’s
Waterafvoer, drainage en infiltratie: de wadi heeft een 
vaste plek verkregen bij de inrichting van de openbare 
ruimte. de groene greppels zijn niet meer weg te 
denken uit de nieuwbouwwijken. Het lijkt een gewone 
groenstrook, maar is een ingenieuze manier om 
regenwater in het grondwater te infiltreren.

Infiltratiekolken
Puntafwatering is nog steeds een efficiënte manier om 
water te verzamelen en komt in vele vormen. berging 
en afvoer naar gescheiden stelsels behoren tot de 
mogelijkheden, maar ook rechtstreekse infiltratie.

Samen regenwater zorgzaam afvoeren



Interview
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de verAntwoordelijkheid vAn burgers in de openbAre ruimte

‘De Participatiesamenleving 
is een grote kans voor 
bedrijven én overheid’
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte lagen altijd 
volledig bij de overheid en het bedrijfsleven. Lagen, want in de 
Participatiesamenleving spelen ook burgers een rol. Wat betekent 
dit voor gemeenten, bedrijven én de openbare ruimte? Mark 
Verhijde, adviseur stedelijke ontwikkeling: ‘Participatie is een vak 
dat bedrijven niet als vanzelfsprekend beheersen.’ 

Burgerparticipatie bestaat niet in één vorm. 
zo werkt de gemeente venray sinds 2012 

met een specifieke vorm van burgerparticipatie 
die zelfsturing heet. Het woord verklapt het al: 
zelfsturing betekent dat wijk- en dorpsbewoners 
vooral zelf met plannen komen en werkzaamheden 
uitvoeren, soms ondersteund door de gemeente 
met kennis en geld. meedenken wordt vervangen 
door zelf doen, met de overheid en andere partijen 
als partners.’

niet alleen maar meepraten
eén van de eerste zelfsturingsprojecten is 
de herinrichting van de straat grootdorp in 
merselo. vanuit de dorpsraad merselo is een 
aparte werkgroep gevormd die tijdens het 
hele ontwerpproces en de uitvoering actief is 
geweest. de werkgroep heeft volgens verhijde 
een enorme invloed gehad op het ontwerp en 
de inrichtingsvraagstukken. ‘maar ook in de 

commissie die de offertes beoordeelde, was het 
dorp in de meerderheid. de uitvoerende aannemer 
moest tenslotte ook overweg kunnen met de 
werkzaamheden van de bewoners zelf, iets dat niet 
ieder bedrijf even gemakkelijk afgaat.’ 

bijzonder aan het zelfsturingsproject grootdorp 
merselo is dat het grotendeels ging over de 
openbare weg. in heel veel vergelijkbare 
herinrichtings projecten mogen de bewoners 
slechts meepraten. verhijde: ‘daadwerkelijk zelf 
meewerken onder begeleiding van de gekozen 
aannemer, dat is een nieuwe ontwikkeling. ik ben 
ervan overtuigd dat we steeds vaker de bewoners, 
de eindgebruikers, tegenkomen in de rol van 
opdrachtgever en uitvoerder. dat is precies hoe 
de participatiesamenleving eruit gaat zien. 
bewoners en gebruikers blijven nog steeds 
consument, maar worden ook producent van hun 
eigen woon- en leefomgeving.’



Interview

nieuwe collectieven van burgers
als ander voorbeeld van participatie noemt hij 
nieuwe collectieven van burgers, die gezamenlijk 
de openbare ruimte beheren. soms samen met 
ondernemers en marktpartijen. ‘kijk bijvoorbeeld 
naar winkelstraten waar veel winkelleegstand is en 
de gevels en straat een sleetse uitstraling krijgen. 
winkeliers, bewoners, eigenaren en beleggers 
kunnen een nieuw collectief vormen, ook wel 
bedrijven investeringszone of biz genoemd, dat 
deels met eigen geld de fysieke buitenruimte en 
panden aanpakt. een dergelijk nieuw collectief 
opereert als opdrachtgever, maar kan ook zelf het 
werk uitvoeren.’ 

de nieuwe rol van leveranciers en aannemers
verhijde beseft dat het voor fabrikanten, 
leveranciers en aannemers wennen is dat 
bewoners plotsklaps ook meewerken. ‘natuurlijk 
zijn er meer dan genoeg professionals die prima in 
staat zijn om bewoners te betrekken en ook echt 
iets te doen met die opgehaalde informatie. maar 
ik kom ook genoeg bedrijven tegen die verrast 
zijn door de extra voorwaarden en bepalingen 
van de overheden, als het om burgerparticipatie 
gaat. net als groenbeheer of straatreconstructie 
is participatie een vak, dat zij niet als vanzelf 
beheersen.’ tot nu toe werken bedrijven vooral 
business-to-business en hebben ze nauwelijks 
met eindgebruikers te maken. de opkomst van 
nieuwe collectieven van burgers roept daardoor 
voor hen nieuwe vragen op. ‘moeten ze een 
particuliere markt gaan bedienen? Hoe kom je 
onder de aandacht van bewonersgroepen? is het 
belangrijk wat bewoners vinden van je materialen 
en producten? en hoe kom je daarachter?’

participatie als usp
sommige bedrijven kunnen op termijn niet anders 
dan samenwerken met burgers, zo verklaart hij. 

CV van 
Mark Verhijde
 
mark is zelfstandig ondernemer en werkt als 
projectleider, kwartiermaker, trainer en ad-
viseur voor gemeenten, woningcorporaties 
en andere (maatschappelijke) organisaties 
om hun nieuwe rol en positie te vinden in de 
participatiesamenleving. 

verhijde: ‘kansrijke perspectieven aanbieden 
en realiseren voor mensen, organisaties, ste-
den en gebieden, daar gaat het mij om. mijn 
werk-woorden zijn: visie opstellen, betekenis 
geven, communities bouwen, talenten ont-
wikkelen, samenwerken en waarde creëren. 
maar vooral ervoor zorgen dat mensen het 
uiteindelijk zelf doen, of zij nu ambtenaar, 
medewerker, ondernemer of bewoner zijn.’

in merselo werken inwoners, gemeente en aannemers samen aan de herinrichting van de straat grootdorp.

bij traditionele opdrachtgevers – de gemeenten 
en andere, lokale partijen – is er immers steeds 
minder geld beschikbaar voor inrichting en 
beheerwerkzaamheden. ‘ook vinden gemeenten 
dat bewoners best zelf aan de slag mogen gaan. 
dat betekent hoe dan ook dat bedrijven te maken 
hebben met een krimpende markt en met burgers 
als nieuwe spelers. de komende tijd gaan we 
zien welke ondernemingen in staat zijn om een 
bedrijfsmatig solide antwoord te vinden op deze 
veranderende verhoudingen tussen overheden, 
burgers en bedrijven. mijn voorspelling is dat 
participatie wel eens een usp kan gaan worden.’
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Tijdige waarschuwing 
bij nadering fietspaal
een inleidende markering met ribbels is een van de 
onmisbare maatregelen om een fietser tijdig een 
veiliger koers te laten kiezen bij nadering van de 
fietspaal. In opdracht van de gemeente Amstelveen 
ontwikkelde struyk verwo infra betonnen 
fietspaalmarkeringstegels.

eind 2014 heeft Crow fietsberaad het 
‘Keuzeschema sanering palen op fietspaden’ 
uitgebracht met als doel het aantal ongelukken van 
fietser met fietspalen te verminderen. Het schema 
helpt de wegbeheerder een bewuste beslissing te 
maken door na te gaan of er echt een probleem 

speelt en of er andere maatregelen mogelijk zijn om 
auto’s te weren. indien toch blijkt dat het plaatsen 
van een fietspaal noodzakelijk is, heeft CROW 
aanbevelingen voor de plaats en de vormgeving van 
de locatie, waaronder een inleidende markering.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

In te passen in bestaande tegelbestrating

Rode basiskleur voor fietspaden

markering en ribbels in wit beton

ribbels om de 20 Cm
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renovAt ie  pAr k eer dAk kon ink l i j k e  Flor Aholl And   

Looproute vergt 
bijzondere aanpak

Vorig jaar begon bam met de renovatie 
van het parkeerdak. ze verwijderden de 

reeds bestaande inrichting en asfalteerden het 
dak opnieuw. op dit moment is de looproute net 
afgerond. maarten bakker, werkvoorbereider bij 
bam: ‘onze hoofdtaak voor deze fase was het 
aanbrengen van de betonplaten.’ 

de nieuwe looproute
de verhoogde looproute bestaat uit verschillende 
types betonplaten waarop stalen kolommen met 
liggers zijn geplaatst. de verlichting is in de liggers 
geïntegreerd. ‘er is gekozen om de staalconstructie 
niet door het dak te laten lopen in verband 
met mogelijke lekkages’, vertelt sjaak spaans, 
projectleider bij schaal ingenieurs. de kolommen 
staan ingeklemd in elke vijfde betonplaat. ‘deze is 
constructief gewapend en dus extra sterk zodat 
deze de krachten die op de hele constructie komen 
te staan kan verdragen. de platen daartussen zijn 
puur als looppad bedoeld.’

losse constructie
de constructie van de looproute staat los op het 
parkeerdak. spaans: ‘door de grote hoogte waarop 
het geheel zich bevindt, ondervinden de kolommen 
veel windbelasting. de betonplaten moeten dus 
veel massa hebben om ervoor te zorgen dat de 
zaak niet omkiept bij stevige wind.’ daar zat tevens 
de uitdaging; de maximale belasting van het dak 
is namelijk 250 kilogram per vierkante meter. de 
uitkomst zijn betonplaten van 2,5 meter bij 1,25 
meter, die 14 centimeter dik zijn. ‘langwerpige 
platen zijn de oplossing’, aldus spaans. ‘deze platen 
hebben genoeg massa om de windbelasting te 
dragen, zonder het dak te zwaar te belasten.’

een bijzondere aanpak
Het plaatsen van de betonplaten vergde een 
bijzondere aanpak. doordat er geen voertuigen 
boven de 3500 kilo het dak op mogen, valt een 
vrachtwagen al af als vervoersmiddel. daarnaast 
weegt elke plaat zo’n 1050 kilo. ‘we gebruikten een 
kleine tractor en een drie-assige aanhangwagen. 

Het parkeerdak van Koninklijke FloraHolland (locatie Aalsmeer) was 
vorig jaar aan renovatie toe. Aanleiding: het bestaande dak was 
niet geheel waterdicht. Ook de indeling van de parkeerruimte liet nog 
te wensen over, zo was er geen duidelijke looproute. Bij de renovatie 
is daarom gekozen voor een verhoogde looproute met verlichting. 
Hiervoor zijn betonplaten van Struyk Verwo Infra gebruikt.
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‘De opdrachtgever zag deze platen 
met het smooth wave-motief en vond 
ze mooi, wel moesten ze een ander 
formaat zijn.’
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zo konden we het gewicht verdelen’, vertelt bakker. 
‘om de platen vervolgens te plaatsen is tijdelijk een 
portaalkraan gebouwd.’ eenmaal afgeladen was er een 
volgende uitdaging. Het dak is niet vlak, maar ligt onder 
afschot. zo loopt het water naar de afvoer. de platen 
moeten echter wel waterpas liggen, anders staan de 
kolommen en bijbehorende liggers niet waterpas. daarom 
vulde bam de betonplaten uit met rubbergranulaat. ook 
het meetwerk was een uitdaging. bakker: ‘er zijn gaten in 
het dak geboord voor de doorvoer van de voeding en de 
bliksemafleiding van de portaalverlichting, dit was secuur 
werk. daarnaast staat om de vijf meter een kolom, deze 
moet precies op de juiste plek staan. anders konden de 
liggers waarin de verlichting is geïntegreerd niet worden 
geplaatst.’

geen standaardproduct
‘omdat we veel massa nodig hebben om het bouwwerk 
overeind te houden, is beton een makkelijke keuze. zeker 
omdat we rekening moesten houden met de vorm’, zegt 

spaans. bakker over de platen: ‘de opdrachtgever zag 
deze platen met het smooth wave-motief op een foto in 
de struyk verwo infra-documentatie en vond ze mooi, 
wel moesten we een ander formaat hebben. omdat het 
hier maatwerk betrof, zijn we in contact gekomen met de 
accountmanager en hebben we gezamenlijk het nieuwe 
model besproken, ontworpen en doorgerekend. Het was 
een groot bijkomend voordeel dat de platen in dezelfde 
fabriek gemaakt konden worden als de tegels voor de 
nieuwe entrees. de platen en tegels moeten dezelfde 
uitstraling hebben, en dat is nu het geval.’ vanwege de 
afmetingen heeft de productie van zowel de platen als 
de 50 x 50 tegels bij de prefabfabriek in westervoort 
plaats gevonden. de tijdsdruk voor het project was 
hoog. daardoor werd de levering van de platen nog even 
spannend. door het inzetten van extra mallen om hiermee 
de productie op te kunnen voeren, is uiteindelijk alles goed 
gekomen. zowel bakker als spaans zijn dan ook positief 
over de samenwerking met struyk verwo infra. 

faCts & figures

locatie koninklijke floraHolland (locatie aalsmeer)

gebruikte 
materialen

• 179 stuks betonplaat type a 250 x 124 x 14 cm grijs smooth wave
• 74 stuks betonplaat type b 250 x 124 x 14 cm grijs smooth wave
• 11 stuks betonplaat type C 250 x 124 x 14 / 4 cm grijs smooth wave
• 6 stuks betonplaat type d 250 x 124 x 14 / 5 cm grijs smooth wave
• 128 stuks betontegel type e 50 x 50 x 5 cm grijs smooth wave
• 172 stuks betontegel type e 50 x 50 x 5 cm grijs



Achtergrond

Zijn gemeenten klaar 
voor de gevolgen van 
klimaatverandering?
Volgens de klimaatmodellen is Nederland over vijftien jaar een 
stuk natter dan nu. Er worden meer piekneerslagen in de zomers 
verwacht en ook de winters zijn warmer en natter. Zijn Nederlandse 
gemeenten voorbereid op de verwachte klimaatverandering? We 
vroegen het Gerrit Hasperhoven.
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De prognose is dat er meer piekneerslagen 
zullen komen in de zomers, zoals we 

afgelopen augustus ook hebben gezien op veel 
plekken in nederland. dan valt er 80 millimeter 
hemelwater of meer per uur. dit is erg moeilijk 
weg te werken op de traditionele manier met 
behulp van riolering. er zal dan op de meeste 
plaatsen ook flinke wateroverlast gaan ontstaan. 
een bui van 40 millimeter per uur, wat ook al erg 
veel is, kan nog worden verwerkt met behulp 
van riolering als deze is aangelegd volgens de 
uitkomsten van recente capaciteitsberekeningen. 
Het kan zijn dat water dan op straat blijft staan, 
maar dat hoeft niet voor overlast te zorgen. 
klimaatverandering betekent ook dat in de zachte 
winters vaker en meer neerslag valt. Het wordt 
in de winter dus een stuk natter en in de zomer 
een stuk droger met de genoemde piekbuien in 
nederland. Het is een hele uitdaging om deze 
gevolgen van de klimaatverandering op een 
duurzame manier het hoofd te bieden.’

Huidige voorzieningen 
‘de huidige voorzieningen zijn niet toereikend. er 
moet écht meer gebeuren. een aantal gemeenten 
heeft zich voorbereid. bijvoorbeeld de gemeente 
bergen noord-Holland. in de dorpen egmond 
aan zee en bergen aan zee. in deze dorpen 
zorgde regenval een aantal jaren geleden voor 
flinke overstromingen en overlast. Daar heeft de 
gemeente nu maatregelen genomen om grote 
hoeveelheden hemelwater beter op te kunnen 
vangen. dit zijn voornamelijk maatregelen in de 
openbare ruimte die de afvoer van het rioolsysteem 
ondersteunen. dit is onder andere gedaan door 
veel waterpasserende verharding toe te passen. 

laagdrempelige maatregelen 
‘laagdrempelige maatregelen zijn makkelijk te 
implementeren. bijvoorbeeld een oplossing als 
een “negatieve drempel”, dat is een verlaging 
in de weg die dienst doet als verkeersremmer 
en wateropvang. vanuit de verlaging wordt het 
water afgevoerd naar wadi’s in de plantsoenen. 
een andere manier is verkeersdrempels het 
afstromende water te laten geleiden. de 
verkeersdrempel stuurt het water de kant op 
waar het weinig tot geen overlast veroorzaakt. 
Het afstromende hemelwater wordt dan tijdelijk 
opgevangen in wadi’s, aangelegd in plantsoenen. 
de wadi kan bijvoorbeeld een stuk (speel)gazon 
zijn. zo wordt het afstromende water mooi 
ingepast in de bestaande openbare ruimte.’

klimaatbestendig 
‘om als nederlandse gemeente in 2030 
klimaatbestendig te worden, zijn drie factoren 
nodig. als eerste bewustwording. bestuurders 
en ambtenaren moeten bewuster worden van 
de problemen die de klimaatverandering met 
zich meebrengen. daarnaast moet er een meer 
integrale aanpak worden opgezet in gemeenten. 
Hiermee bedoel ik dat de afdelingen riool-, groen- 
en waterbeheer meer moeten samenwerken. dit 
gaat al wel steeds beter, maar in veel gemeenten 
is er nog een behoorlijke slag te slaan. met 
samenwerken kan een project veel breder worden 
aangepakt. mijn laatste advies: werk samen met 
de markt. daar gebeurt veel qua innovatie. kijk 
samen met de markt naar het ontwikkelen van 
innovatieve ideeën/oplossingen.’

toekomst 
‘in 2030 hebben nederlandse steden meer open 
water. de ooit gedempte grachten en beekjes 
worden bij herontwikkeling van de stedelijke 
gebieden weer zichtbaar gemaakt. dit is het 
doel in veel gemeenten, een mooi voorbeeld is 
de singel in utrecht. die is ooit gedempt, maar 
wordt binnenkort weer geopend. water krijgt 
weer meer plaats. dit heeft twee functies: als 
eerste natuurlijk waterberging, maar ook als 
vorm van verkoeling tegen de hittestress. als de 
temperaturen straks gemiddeld een paar graden 
stijgen, wordt het in de stad erg warm. daarnaast 
krijgen bomen ook meer ruimte: groen zorgt voor 
schaduw én neemt extra water op. verder kun je 
denken aan platte daken die waterbergend zijn, 
met meer daktuinen. die laatste twee hebben ook 
twee functies: waterberging en verkoeling.’

gerrit Hasperhoven 
is zelfstandig senior 
adviseur riolering en 
stedelijk water.
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