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Een bijzonder project

Samenwerken aan 
een educatief 
kunstwerk 
‘een mooi voorbeeld van burgerparticipatie: kinderen, 
leerkrachten, ouders en wijkbewoners helpen mee aan 
de mozaïekbank en -poefs in de tuin van integraal kind 
centrum De vincent in etten-leur. Het ikc vroeg om 
een bank van mozaïek waarop ze met de leerlingen 
kunnen reflecteren op kunst. mijn ontwerp van het 
geheel is geïnspireerd op Herinnering aan de tuin van 
etten van vincent van gogh. op de buitenkant van 
het zitmeubilair zal een gedetailleerd mozaïek gaan 
prijken. Het budget van de school was niet toereikend. 
Daarom zijn meerdere partijen, zoals de buurt en 
gemeente aangesproken om het project te doen slagen. 
Bijkomende voordelen zijn dat het goed is voor de 
saamhorigheid en educatief is voor de kinderen. De 
zitelementen zijn daarbij ook nog eens heel duurzaam. 
voor het mozaïek is namelijk oud fabrieksafval gebruikt, 
dat ik zelf in frankrijk bij elkaar zoek.’

irene Hemelaar is eigenaresse van mozaïek atelier 
rondomvormen. Zij verzorgt projecten in opdracht, 
begeleidt projecten op locatie of werkt samen middels 
participatieprojecten.

mozaïek op het betonnen buitenmeubilair van struyk verwo infra.
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Nieuws

Een moderne mix  
van groen en verharding
Het belang van groen staat eigenlijk 
nooit ter discussie. Ontwerpers van de 
openbare ruimte besteden veel aandacht 
aan groen en gemeenten bevestigen de 
noodzaak en voordelen van groen. 

groen draagt bij aan een verkoelend effect binnen 
het stedelijk gebied en zorgt voor extra lokale 
waterinfiltratie tijdens extreme regenval. 
verharding blijft echter noodzakelijk voor de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare 
ruimtes. Door te kiezen voor de combinatie van 
groen en beton wordt het groenaandeel in de 
bestrating geïntegreerd zonder dat dit ten koste 
gaat van de toegankelijkheid. u creëert een 
duurzame leefomgeving waarbij groen, water en 
verharding op gepaste wijze zijn geïntegreerd.

in de 28 pagina’s tellende brochure 
groenbestrating vindt u informatie over vijf 
soorten groenbestrating. u kunt uw ontwerp 
subtiel laten aansluiten op gesloten verharding of 
juist meer nuances en sfeer aanbrengen in het 
straatbeeld. afhankelijk van de door u gewenste 
uitstraling en effect kunt u een keuze maken uit 
bestrating met verschillende percentages begroei-
baar oppervlak.

meer informatie?

vraag de brochure aan via de gratis antwoordkaart 
in deze BuitenBeeld.

Download de brochure via de website  
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

15% 29% 22% of of44% 33% 44% 46%

Groensteen Greenbrick VirageHydro Lineo Square
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regelmatig kom ik in de gelegenheid om in platforms met 
branchegenoten te discussiëren over de invulling van de 
openbare ruimte. Dat levert vaak boeiende gesprekken 
op. Heel leerzaam ook. Zeker als vanuit alle disciplines 
mensen aan tafel zitten. mensen die vanuit hun specifieke 
achtergrond en ervaring een visie op de openbare ruimte 
hebben ontwikkeld. Door naar elkaar te luisteren en 
bereid te zijn met alle facetten rekening te houden, komt 
men tot de beste totaal oplossingen. Het verbaast mij 
dan ook dat je weleens geluiden hoort dat één onderdeel 
in het ontwerp de overhand moet krijgen. De balans 
in het ontwerp gaat dan verloren. we kennen allemaal 
het voorbeeld van de oorspronkelijke Bijlmermeer. Het 
lijkt mooi, flats in een park, maar vervolgens bleken 
toegankelijkheid, leefbaarheid en vooral veiligheid ver 
te zoeken. andersom is ook niet goed. indien men 
geen groen toepast in woonwijken of op pleinen wordt 
dit ook direct gemist. Hiervan zijn ook voorbeelden. 
Bijvoorbeeld van wijken die een industrieel karakter 
moesten behouden omdat ze op een plaats van een 
scheepswerf gebouwd werden. voor de nieuwe 
bewoners vrij deprimerend. 

recente voorbeelden van hoe het wel goed kan, zijn er 
ook. Projecten die daarom in de smaak vallen en beloond 
worden met de award voor de Beste openbare ruimte. 
De vernieuwde boulevard in katwijk heeft eind 2015 
deze prijs mogen ontvangen. een prachtig voorbeeld 
van de juiste balans. De natuur – zee, strand en duinen 
– heeft nog steeds de overhand. De verharding en het 
meubilair zijn daarop afgestemd. in de toplaag van de 
verharding komen de natuurlijke bestanddelen uit de 
omgeving zoals zand en schelpen terug. in 2014 was het 
erasmuspark rotterdam de winnaar. een heel andere 
plek, maar ook een heel mooi project ontwikkeld vanuit 
een sterke basisvisie. Zo saai en sober als het was, zo 
aantrekkelijk is het nu. er is veel ruimte voor groen 
gecreëerd door o.a. gebruik te maken van robuuste 
groene omrandingselementen. Deze dienen tevens als 
zitelementen zodat op piekmomenten een groot aantal 
studenten buiten kan zitten. De verharding is uitgevoerd 
in een passende lichtgele kleur in verschillende 

verrassende verbanden. Dit beperkt zich tot de plaatsen 
waar grote hoeveelheden voetgangers en fietsers zich 
comfortabel moeten kunnen bewegen, zodat er verder 
veel ruimte over is voor groen en water. 

goed waterbeheer in de openbare ruimte vraagt 
om een andere manier van inrichten. en wat blijkt? 
ook hier is weer die juiste balans de oplossing. in 
de vorige BuitenBeeld hebben wij al onze brochure 
gepresenteerd met een breed scala aan oplossingen voor 
dit probleem. inmiddels zijn we daar een stap verder 
in gegaan. we hebben een complete lijn samengesteld 
met groenverharding, ook wel open of half verharding 
genoemd. Deze lijn is terug te vinden in onze nieuwe 
brochure en omvat naast bestaande producten ook een 
aantal speciaal nieuw ontwikkelde producten. met deze 
productlijn komt alles samen. Zij zorgt op fraaie wijze 
voor de noodzakelijke verharding, verrijkt het straatbeeld 
met meer groen en neemt sneller regenwater in de 
ondergrond op. een ideale balans in grijs, groen en blauw.

rinke veld
commercieel directeur

Column

Balans in groen, 
grijs en blauw



Nieuws

evenementen 
kalender
De afgelopen maanden waren wij aanwezig op meer-
dere 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.

Dag van de Openbare Ruimte
28 – 29 september, Utrecht

Water in de Openbare Ruimte
8 november, Houten

InfraTech
17 – 20 januari 2017, Rotterdam

voor parkeervakken met elektrische laadpalen 
heeft struyk verwo infra een groene 
verkeersteen ontwikkeld. De deklaag heeft 
als basis witte natuursteenfracties en wit 
cement waaraan een hoogwaardige kleurstof is 
toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de steen over 
langere tijd goed blijft opvallen, ook in natte 
en donkere omstandigheden. veel gemeenten 
gebruiken vaak al de blauwe verkeerssteen 
van struyk verwo infra vanwege deze goede 
eigenschappen. vraag uw contactpersoon om een 

kleurmonster.

Opvallend groene  
verkeerssteen voor  
oplaadpunten
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•	 	Door	de	responsive	werking	is	de	website	nu	ook	
gebruiksvriendelijk op tablet en mobiel. 

•	 	De	meest	gebruikte	tools	productselector,	
inspiratiebank en bestekservice hebben een 
prominente positie gekregen op de homepage. 

•	 	Eenduidige	menu-	en	navigatiestructuur 
De modules productselector en inspiratiebank 
zijn geïntegreerd in het hoofdmenu. u navigeert 
binnen de gehele website op dezelfde wijze. 

•	 	De	nieuwe,	verfrissende	lay-out	zorgt	voor	een	
verhoogde leesbaarheid. 

ook inhoudelijk zijn er twee secties toegevoegd op 
de website. Zo vindt u meer informatie over onze 
mvo-inspanningen en certificeringen en hebben wij 
voor u pagina’s toegevoegd over actuele thema’s in 
de buitenruimte en welke oplossingen struyk verwo 
infra u hiervoor biedt.

we zijn benieuwd naar uw reactie. 
wij horen het graag. 

laat het weten via uw vaste contactpersoon. 
mailen mag ook: communicatie@struykverwo.nl

Metamorfose website

U heeft het wellicht al opgemerkt. De website van Struyk Verwo Infra heeft een 
metamorfose ondergaan. De grootste veranderingen vindt u met name terug op het 
vlak van gebruiksvriendelijkheid en de lay-out.



Infographic

➊

➋

recreatiegebieden nemen als verblijfsgebied een 
aparte positie in. Het is een natuurlijke omgeving 
buiten het stedelijk gebied met als hoofdfuncties 
sporten, spelen, ontmoeten en ontspannen. Het 
gebruik is seizoensgebonden met grote aantallen 
strandbezoekers in de zomer en een enkele 
wandelaar in de winter. vanuit ontwerp en beheer 
vraagt dit om een andere/aparte benadering. met 
beton kan een recreatiegebied op een natuurlijke 
en aantrekkelijke manier worden ingericht met 
tegelijkertijd een grote robuustheid en een lage 
onderhoudsvraag. struyk verwo infra levert 
hiervoor een uitgebreid assortiment bestratingen, 
zitmeubilair en spelelementen die al veelvuldig 
en zonder zorgen in de buitengebieden worden 
toegepast.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Zorgeloze recreatie met beton

➊  RAS vloerplaten

➌  LINK bank

➋  Betonnen zitranden
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➌

➐

➏

➎

➍

Zorgeloze recreatie met beton

➍  Greenbrick

➎  Sierbolders

➏  Poefs

➐  Solar Streetline



Case

fiets- en voetganger oversteekplaats naar het amsterdamse Bos bij amstelveen
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Prefab middengeleiders, snel 
geplaatst, minder onderhoud

Struyk verwo infra levert nu een compleet 
assortiment prefab middengeleiders in de 

breedtes 100, 200, 250 en 300 cm. De lengte 
van het verkeerseiland kan vanaf een kopelement 
van 150 óf 200 cm telkens met 100 cm worden 
uitgebouwd door middel van tussen- en 
eindelementen. Hierdoor is dit systeem geschikt 
voor oversteekplaatsen binnen én buiten de 
bebouwde kom.

Handig bij evenementen
ten opzichte van traditionele bestrating kan veel 
tijd worden gewonnen door de elementen na het 
asfalteren kant-en-klaar op het wegdek te plaatsen 

en te verankeren. Daarbij kan gekozen worden 
voor een tijdelijk bevestigingssysteem. Dit is vooral 
handig bij evenementen als optochten en plaatselijke 
wielerrondes.

combineren van kleuren
Het rws-profiel wordt uitgevoerd in grijs en wit 
beton, voor het middenvlak kan gekozen worden 
voor een afwijkende kleur zoals rood, geel en zwart. 
Deze kan ook uitgevoerd worden in een lavaro-
wassing. op deze wijze contrasteert de buitenzijde 
mooi met het asfalt, maar is ook duidelijk te zien dat 
het om een verhoogde rijbaanscheiding gaat waar 
andere weggebruikers kunnen oversteken. 

Geprefabriceerde betonproducten worden toegepast vanwege een 
aantal belangrijke voordelen. Ze zijn snel plaatsbaar, vergen minder 
onderhoud en zijn makkelijk opneembaar.

oversteekplaatsen in winkelgebied in Purmerend. Zijgeleiders bij komingang in Beesel.



Plaats het element en markeer de hoeken 
en voorzijde van de middengeleider.

controleer voor het opnemen of de mid-
dengeleider stabiel ligt. Zo nodig de mee-
geleverde rubberen plakstrips aanbrengen.

via de verankeringsgaten het asfalt alleen 
even voorboren.

Bevestigingsmortel aanbrengen in de 
boorgaten.

De bevestigingsgaten en hijsvoorzieningen 
afdichten met de meegeleverde doppen.

gaten voor slagankers aanbrengen ten 
behoeve van verkeerszuil (eerst voorboren).

De gaten schoonblazen, alvorens de slag-
ankers m10 met binnendraad te bevestigen.

De binnendraadhulsen m16 in de gaten met 
bevestigingsmortel draaien.

Plaats de middengeleider terug met behulp 
van de aangebrachte markeringen.

Case

Werkwijze voor het plaatsen van verwijderbare middengeleider 



via de verankeringsgaten het asfalt alleen 
even voorboren.

Bij het definitief boren in het asfalt de 
opgegeven boorddiameter en -diepte van de 
binnendraadhuls aanhouden.

De boorgaten schoonblazen met een hand-
pomp of perslucht.

De gaten schoonblazen, alvorens de slag-
ankers m10 met binnendraad te bevestigen.

Het schroefdraad in de slagankers draaien, 
waarna de verkeerszuil definitief bevestigd 
wordt.

Scan de QR-code 
om de youtube-
film te bekijken.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Plaats de middengeleider terug met behulp 
van de aangebrachte markeringen.

controleer bij het plaatsen of de verankerings-
gaten van de middengeleider goed zijn uitge-
lijnd met de aangebrachte binnendraadhulzen.

wacht tot de aangegeven droogtijd van de 
mortel verstreken is. Dan schroefbouten 
m16 in binnendraadhulzen draaien.

13BuitenBeeld

Werkwijze voor het plaatsen van verwijderbare middengeleider 



In de spotlights

Seats zijn betonnen zitranden met een houten zitting, rug of armsteun die de zitrand 
verfraaien. Het hout geeft de Seats een warme uitstraling. De Seats zijn onderdeel van de 
Solids & Seats-lijn. Dit is een uitgekiende reeks van betonnen elementen waarmee u de 
vrijheid heeft om elke buitenruimte op een functionele en creatieve wijze vorm te geven. 
De elementen zijn zowel kerend als vrijstaand toe te passen.

Solide beton en 
het warme karakter 
van hout

Zitcomfort 
De seats worden uitgevoerd 
met een houten zitting en 
optioneel een rug, die vlak zijn 
ingelaten in het beton. Het 
hout biedt aanzienlijk meer 
zitcomfort en geeft meer 
allure aan de plek. ook kan 
een houten armsteun worden 
toegevoegd. Deze is extra 
breed uitgevoerd, zodat de 
armsteun ook als een tafeltje 
dienst kan doen. 
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Perfecte afwerking
De houten latten volgen de kenmerkende comfortabele 
afronding (van r = 5 cm) van het beton van de solid & seats. 
Het betonvlak waarop het houten frame is gemonteerd 
loopt iets schuin af zodat er geen water blijft staan. De 
houten zitting is daardoor eerder droog en voorkomt 
vorstschade in de winter. Deze schuinte is netjes uit het 
zicht weggewerkt met een extra dikkere kopse lat aan de 
voorzijde. voor een mooie afwerking is de afronding van 
de kopse lat gelijk aan de afronding van het betonelement 
zodat dit één geheel vormt. Het hout loopt ook iets door 
naar beneden zodat de gebruiker niet in aanraking komt 
met het beton. 

frame
De houten latten zijn bevestigd op een rvs-frame met 
antidiefstal bouten. voor onderhoud is het hele frame 
afneembaar.

guariuba (fsc) hout
Zitting, rug en armsteun van de seats worden standaard 
geleverd in onbehandeld guariuba (100% fsc) hardhout, 
voorzien van een uv-bestendige nanocoating. Deze 
nanocoating is volledig transparant en heeft geen visueel 
effect op het uiterlijk van het hout. De speciale coating 
voorkomt het snel teruglopen in kleur en de kans op 
olie- en vetvlekken. Door vooraf in kwaliteit te investeren 
behoeven de seats voor de eerste vijf jaar geen extra 
onderhoud en heeft het nog steeds zijn warme uitstraling.

op aanvraag kunnen andere houtsoorten worden toegepast 
en kunnen de houten onderdelen worden geolied om de 
houtstructuur nog meer te intensiveren.

meer informatie?

wilt u meer weten? 
neem dan contact op met uw projectadviseur. 

Solid & Seats zijn ontworpen door Blom & Moors en zijn 
auteursrechtelijk beschermd. 



Interview

Henk Wijnen, kennismanager bij PianOO, exPertisecentrum 

aanbesteden, Over maatscHaPPelijk verantWOOrd inkOPen.

‘Wanneer je als organisatie 
echt impact wil hebben, moet 
je een stap extra zetten’

De overheid koopt jaarlijks voor naar schatting 60 miljard euro 
aan werken, diensten en leveringen in. Inkoop is een belangrijk 
instrument voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. 
PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het 
inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. 
We spraken Henk Wijnen, kennismanager bij PIANOo.

Henk wijnen: ‘Pianoo beschouwt het 
aanbesteden niet sec als het voldoen aan 

regels. in de loop der jaren is onze focus naast 
rechtmatigheid, steeds meer op doelmatigheid 
komen te liggen. Het gaat erom ‘value for taxpayers 
money’ te leveren. sinds 2014 vervult Pianoo de 
rol van centraal loket maatschappelijk verantwoord 
inkopen. maatschappelijk verantwoord inkopen 
(mvi) – ook wel duurzaam inkopen genoemd – 
betekent dat bij de inkoop van producten, diensten 
en werken de effecten op people (mensen), planet 
(planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/
welvaart) worden meegenomen. en dat wordt 
nagedacht over hoe inkoop kan bijdragen aan de 
realisatie van beleidsdoelen van de organisatie.’

Plan van aanpak
‘Het kabinet wil mvi stimuleren en streeft naar 
kennisdeling en samenwerking op dit gebied. De 
beleidsverantwoordelijke ministeries hebben 
hiervoor een Plan van aanpak opgesteld, waaraan 
o.a. Pianoo uitvoering geeft. Pianoo biedt 
ondersteuning aan overheden die aan de slag willen 
met mvi, door handleidingen en bijeenkomsten, 

maar ook kant en klare criteria op de website aan 
te bieden. op onze website laten we zien wat er 
op het terrein van mvi gebeurt. Per jaar hebben 
we een half miljoen bezoeken op onze site. een 
groot deel van de bezoekers komt voor mvi. 
op de site vind je handreikingen, beslisbomen, 
voorbeelden van anderen, marktdossiers. we zijn 
een vraagbaak en we houden bijeenkomsten en 
marktontmoetingen.’

netwerk
‘Pianoo werkt met een netwerk van ruim 
2.000 inkopers en aanbesteders. we volgen 
nieuwe ontwikkelingen en spelen daarop in. 
goede praktijkvoorbeelden gebruiken we om 
aanbestedende diensten te inspireren. Bijvoorbeeld 
de Brl bouwprojecten met duurzaam beton van 
het Betonketenoverleg. Dit zijn ontwikkelingen 
die wij toejuichen. verder werken we samen met 
andere organisaties en initiatieven en verwijzen 
waar mogelijk door. Duurzaam gww, biedt 
bijvoorbeeld tools die je helpen vanaf het begin van 
een project. waarom iets opnieuw bedenken, als 
het al bestaat.’
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Duurzaam inkomen bij gemeenten
‘De meeste gemeenten houden zich aan de 
milieucriteria voor duurzaam inkopen. in deze 
criteria zijn minimum milieu-eisen vastgelegd. 
Dit is een vrij laagdrempelige manier om met 
duurzaam inkopen aan de slag te gaan. wanneer 
je als organisatie echt impact wil hebben, is het 
noodzakelijk om een stap extra te zetten. Hiervoor 
moet je zelf ook inzicht hebben in wat de markt 
te bieden heeft om te kunnen beoordelen waar 
nou de meeste milieuwinst in zit. met name de 
wat grotere aanbestedende diensten zetten heel 
ambitieus in op mvi en gaan aan de slag met 
complexe thema’s als circulair inkopen of biobased 
inkopen.’

kennisuitwisseling en samenwerking
‘Pianoo bevordert een goede marktverkenning, 
onder meer door marktdossiers aan te bieden 
waarin ook aandacht aan duurzaamheid 
wordt besteed. samenwerking met andere 
aanbestedende diensten in de vorm van 
inkoopsamenwerkingsverbanden en kennissessies 
zijn ook manieren om kennis en de professionaliteit 
te vergroten, zeker voor kleinere gemeenten. 
er zijn in nederland inmiddels een stuk of 

40 samenwerkingsverbanden die al 150 gemeenten 
verbinden. in zo’n samenwerkingsverband schiet de 
inkoopprofessionaliteit van een gemeente omhoog. 
BiZoB in Zuid-oost Brabant is bijvoorbeeld een 
professioneel inkoopbureau voor 21 gemeenten 
met samen ruim 600.000 inwoners.’

aanbestedingswet 2012 
‘De gewijzigde aanbestedingswet 2012 zal 
waarschijnlijk 1 juli 2016 van kracht worden. Deze 
aangepaste wet biedt meer mogelijkheden voor 
mvi. er is meer flexibiliteit, meer aandacht voor 
keurmerken, meer aandacht voor duurzaamheid en 
meer aandacht voor innovatie. er is meer ruimte 
voor de levenscyclus; de aanbestedingsdiensten 
mogen de kosten van de hele levenscyclus 
meewegen. een verbetering dus. op onze site staat 
een samenvatting van deze nieuwe wet.’ 

wilt u meer weten over aanbesteden?  
kijk op www.pianoo.nl 

De actuele inspanningen van struyk verwo infra 
op het gebied van mvo zijn te volgen zijn op onze 
website: www.struykverwoinfra.nl

Fotograaf: Stephanie Kleine



Case
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Grote renovatie geeft 
Bolduc weer representatieve 
uitstraling

veel maatWerkPrOducten vOOr ambitieus PrOject

De buitenruimte van het kantorencomplex 
was aan een renovatie toe. Het 

zakencomplex Bolduc bestaat uit vier duurzame 
gebouwen, ieder met een eigen karakter. 
De buitenruimte rondom de gebouwen was 
voornamelijk parkeerterrein geworden. Het was 
geen aantrekkelijke verblijfsplek, het overzicht miste 
en de entrees van de kantoren waren moeilijk te 
vinden,’ vertelt esther kruit, landschapsarchitect en 
mede-eigenaar bij kruitkok landschapsarchitecten. 
kruit was projectarchitect van de renovatie van de 
buitenruimte.

nauwe samenwerking
kruit vervolgt: ‘Het was een groot project met 
de ambitie om hoogwaardige en representatieve 
buitenruimtes met verblijfsruimte te creëren, met 
veel groen en zitruimte. om dat doel te realiseren, 
werkten we nauw samen met het hele projectteam. 
De buitenruimte is uitgewerkt in samenwerking met 
technisch adviesbureau rod’or advies. 

ook de architect van studio y, de projectmanager 
van vB&t en de opdrachtgever dachten en 
beslisten veel mee over het ontwerp. mede daarom 
is het gelukt om zo’n hoogwaardig product af te 
leveren.’

De juiste balans
‘De parkeerplaats is verplaatst naar een andere 
locatie op het terrein, waar een parkeergarage 
wordt gebouwd die volledig met klimplanten zal 
worden begroeid. Doordat de ruimte tussen de 
gebouwen niet meer als parkeerterrein dienst doet, 
kan deze benut worden als verblijfsruimte. Daarin 
zat de grootste uitdaging: het vinden van een juiste 
balans in het ontwerp tussen perfecte functionaliteit 
en de gewenste representatieve uitstraling’.

solid in drie uitvoeringen
Het uiteindelijke ontwerp bevat veel ronde vormen 
en een voetpad dat in een cirkel langs de gebouwen 
loopt. Het voetpad is omgeven door beplanting. 

Vorig jaar is de renovatie van zakencentrum Bolduc in 
’s-Hertogenbosch opgeleverd. Eigenaar Syntrus Achmea Real Estate & 
Finance gaf de opdracht om het complex zowel van binnen als van 
buiten te vernieuwen. Bij de renovatie van het buitenterrein zijn veel 
producten van Struyk Verwo Infra gebruikt. Een groot deel daarvan is 
aangepast aan de wensen van de klant.



Case

De beplanting is afgebakend met de betonnen 
solid zitelementen van struyk verwo infra. ‘De 
elementen zijn op maat gemaakt in de bochtstraal 
van het voetpad,’ zegt kruit.‘ ook zijn er solid 
zitranden gebruikt met een uitsparing die op maat 
gemaakt is voor ledverlichting. om een nog fraaier/
chiquer effect aan de solidbanken te geven, is het 
beton speciaal voor dit project door struyk verwo 
infra gezandstraald. vanwege de grote hoeveelheid 
maatwerk was een goede samenwerking tussen de 
partijen belangrijk. gelukkig ging dat uitstekend. 
ook over de producten ben ik erg te spreken.’ 

ook de trottoirbanden en een groot deel van de 
bestrating zijn van struyk verwo infra. tussen de 
gebouwen ligt een loper in de centrale as naar de 
nieuwe hoofdingang. Deze loper is uitgevoerd met 
twee types tegels met een natuurstenen deklaag 
als afwerking. Het ene type is geslepen (liscio), de 
ander gestraald (sferio). op deze manier ontstaat 
een streepjesmotief in het pad. voorheen was de 
loper een onaantrekkelijke plek; het was namelijk 
de aanvoerweg voor vrachtwagens. Dankzij de 
renovatie is het een mooie verblijfsplek geworden.

Hoogwaardig eindresultaat
‘ik ben heel tevreden met het eindresultaat. ook 
van de gebruikers hoor ik veel positieve reacties. ik 
ben zelf het meest trots op het totaalconcept dat 
bestaat uit veel maatwerk en bijzondere oplossingen 
op het niveau van het hele terrein, tot aan het niveau 
van de details. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed aan de verlichting van de buitenruimte, om 
het terrein ook in het donker een representatieve 
uitstraling te geven. verder is een leuk detail dat 
een aantal bankjes is uitgerust met stopcontacten. 
op deze manier kan er op mooie dagen ook buiten 
gewerkt worden. ik ben benieuwd hoe het terrein 
er uiteindelijk uitziet als de beplanting gaat groeien 
de komende tijd.’

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

De beplanting is afgebakend met de speciale, op maat gemaakte betonnen zitelementen.
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facts & figures

locatie Zakencentrum Bolduc ’s-Hertogenbosch

materialen •	ca.	1000	meter	trottoirbanden	13/15	x	25	cm,	grigio	basalto
•	ca.	300	meter	trottoirbanden	48/50	x	16	cm,	grigio	basalto
•	ca.	400	meter	zitelementen	50/41	x	60	cm,	ZVB
•	ca.	600	m²	betontegels	Sferio	diverse	afmetingen,	grigio	basalto	
•	ca.	200	m²	betontegels	Liscio	40	x	20	x	8	cm,	grigio	basalto		



Achtergrond

Locatie aLida in aMSterdaM Bijna KLaar

 

Van zand tot klant 
op één plek
De nieuwe fabriek van Struyk Verwo Infra in Amsterdam is bijna 
voltooid. Het grootschalige project startte in 2013 en omvat het 
samenvoegen van de voormalige locaties in Leimuiden en Alphen 
aan de Rijn met Amsterdam. ‘We hebben de productie nu op 
één plek ondergebracht; de locatie is met 30.000 m2 vergroot tot 
ongeveer 11 hectaren en is hiermee de grootste productielocatie 
die we hebben’, aldus projectmanager Hein Klein Schiphorst trots.

Door de productiefaciliteiten van twee locaties 
toe te voegen aan de amsterdamse locatie 

is het voor klanten mogelijk alle producten die op 
een werk nodig zijn op één locatie te laden. klein 
schiphorst vertelt: ‘in amsterdam werden voorheen 
standaard banden in grote series geproduceerd en 
in leimuiden de specialiteiten. nu kan alle bestrating 
vanaf één locatie worden afgehaald door de klant.’ 
een tweede voordeel van deze samenvoeging is dat 
alle complementaire producten van een zelfde soort 
zand en grind gemaakt kunnen worden. Hierdoor 
wordt de visuele kwaliteit sterk verbeterd. een derde 
voordeel is de versnelde afhandeling van de vrachten. 
naast de verbeterde route over het terrein, maakt een 
innovatieve app het voor de chauffeurs mogelijk om de 
doorlooptijd van het laden op ons terrein te verkorten.

in de nieuwe fabriek zal in ploegendiensten worden 
gewerkt. ‘voorheen werkten we in dagdiensten, 

de lokale vergunningen lieten langer produceren 
niet toe. Door slim om te gaan met de bestaande 
mogelijkheden in amsterdam kunnen we nu 7 dagen 
per week 24 uur draaien. omdat we in principe 
van twee machines in leimuiden, één machine in 
amsterdam gemaakt hebben, draaien we nu dagelijks 
al in twee ploegendiensten.

mvo-verantwoord
Dat de uitbreiding in amsterdam zou plaatsvinden, 
lag min of meer voor de hand. klein schiphorst: ‘er 
lag naast onze locatie al heel lang een stuk terrein 
braak van Havenbedrijf amsterdam. Zo hoefden 
we niet veel te schuiven met onze bestaande 
locatie. een goede plek, óók omdat we optimaal 
gebruik hebben gemaakt van de ons vergunde 
geluidruimte en we hier niemand tot last zijn. een 
ander pluspunt van de nieuwe terrein lay-out is 
dat er een hele overzichtelijke opzet is ontstaan. 



BuitenBeeld 23

wanneer klanten bij ons op bezoek zijn, zien ze hoe 
ordelijk het hele proces van zand tot klant bij ons 
is geregeld.’ en bij het ontwikkelen van de ‘nieuwe 
jas’ om de machines is volgens de projectmanager 
onder andere ook rekening gehouden met het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden. ‘De 
omgeving waarin onze mensen dagelijks werken is 
maatschappelijk verantwoord. er is gekeken naar 
de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de 
milieubelasting. een betere isolatie en ventilatie én 
minder co2-uitstoot. Dat is de boodschap die we met 
deze nieuwe fabriek ook graag aan onze klanten willen 
overbrengen. Het is wat dat betreft een footprint 
project.’

rondleidingen
naast de bouw van een nieuwe fabriek, is ook de 
entree gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe 
ontvangstruimte. ‘klanten kunnen nu al rondleidingen 

door de fabriek krijgen. we nodigen ze in groepen 
uit om presentaties bij te wonen en onze uitgebreide 
showroom met een overzicht van al onze producten 
te bezichtigen. niet toevallig hebben we vandaag 
medewerkers van een grote klant op bezoek om 
de nieuwste ontwikkelingen van onze locatie te 
aanschouwen. een betere locatie is ondenkbaar’, 
aldus klein schiphorst.

Bent u geïnteresseerd?

neem contact op met één van onze 
accountmanagers of projectadviseurs.

facts & figures Project aliDa

locatie amerikahavenweg 20

medewerkers 100

uitbreiding 
terrein

30.000 m2

nieuwbouw •	 fabriekshal en meng- en doseerinstallatie
•	 kosten: investering moederbedrijf crH 

van circa 17 miljoen euro +
•	 subsidie Provincie noord-Holland 

(200.000 euro) ten behoeve van de 
ontwikkeling van aan water gelegen 
locaties
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