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Een bijzonder project

Oost West:
een Perzisch tapijt 
in Westervoort 
in westervoort is in de doorgaande weg een 
kunstwerk in de vorm van een perzisch tapijt gelegd. 
Het kunstwerk is gemaakt van betonstraatstenen in 
vijf verschillende kleuren. Het idee achter het tapijt is 
het creëren van een plein voor de st. werenfriduskerk 
aan de dorpsstraat. dat het tapijt perzisch is, is een 
knipoog naar de iraanse gemeenschap die zich in de 
kerk huisvest. marcel smink, ontwerper en bedenker 
van het kunstwerk: ‘Het kleed ligt schuin op de weg van 
oost naar west. Het breekt daarmee de lengterichting 
van de dorpsstraat, waarmee een pleinervaring wordt 
versterkt. Het ontwerp geeft de gemiddelde passant – 
die westervoort alleen kent als een lange straat – de 

notie van een waar dorpshart.’ 
Het tapijt is – net als de rest 
van de straat – gelegd met de 
silent way betonstraatsteen 
van struyk verwo infra. Het 
project wordt uitgevoerd door 
van gelder bv. een uitgebreid 
artikel over de silent way 
vindt u op pagina 21.

Kunstenaar Marcel Smink is ontwerper 
en bedenker van het Perzisch tapijt.
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Nieuws

Nieuwe brochure:  
prefab middengeleiders

Het modulaire systeem van prefab middengeleiders 
is uitermate geschikt voor oversteekplaatsen en 
rijbaanscheidingen binnen én buiten de bebouwde kom. 
prefab middengeleiders zijn snel plaatsbaar, vragen minder 
onderhoud en zijn bovendien makkelijk opneembaar.

struyk verwo infra levert een compleet assortiment 
prefab middengeleiders in de breedtes 100, 200, 250 en 
300 cm. in de brochure prefab middengeleiders vindt u 
onder meer een overzicht van het huidig beschikbare 
assortiment met leverbare kleuren en texturen. een 
stap-voor-stap werkwijze voor het plaatsen laat zien hoe 
eenvoudig u de middengeleiders aanbrengt. 

meer informatie?

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

of download de brochure via de website  
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

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 de volgende data 
in uw agenda.

InfraTech
17 – 20 januari 2017, Rotterdam

Infra Relatiedagen
7 – 9 februari 2017, Hardenberg

INFRA
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u bent van ons gewend dat wij in dit magazine op vele 
manieren laten zien hoe de openbare ruimte ingericht 
kan worden. voor iedere situatie worden voorbeelden 
getoond van hoe er maximaal resultaat valt te behalen. 
samen met u streven wij naar een hoge kwaliteit van de 
openbare ruimte. met als pijlers een doordacht ontwerp, 
goede aanleg en periodiek onderhoud. daar hangt 
natuurlijk een prijskaartje aan. dat prijskaartje levert de 
laatste jaren discussie op of dat het allemaal wel waard is 
en of bewoners het eigenlijk wel merken als het allemaal 
wat minder is. wat is het dan prettig om een positief 
artikel over de maatschappelijke waarde van de openbare 
ruimte onder ogen te krijgen. een artikel in Elsevier met 
de titel Leve de stoep! Waar Nederland steeds mooier wordt. 
verwezen wordt naar het boek De stoep van de auteurs 
eric van ulden, daniel Heussen en sander van der Ham. 
in dit boek wordt het belang van een goede openbare 
ruimte benadrukt en in het bijzonder de stoep. de 
stoep is waar een prettige en gezonde stad begint. de 
stoep is een overgangsgebied tussen huis en straat waar 
sociale contacten tussen bewoners plaatsvinden en de 
uitstraling van de straat voor een belangrijk deel wordt 
bepaald. Het belang van een mooie stoep wordt vanaf 
meerdere kanten wetenschappelijk onderbouwd. Zo 
legt een criminologe uit waarom een mooie stoep het 
gevoel van veiligheid vergroot en een stadspsycholoog 
belicht het sociale aspect. een stoep die niet is ingericht, 
nodigt niet uit tot verblijf of contact. Het belang van 
een goede balans tussen verharding en groen wordt 
ook nog eens benadrukt. geveltuintjes, bloembakken 
en open verhardingen worden uitgebreid belicht. 
groen heeft een positief effect op de (geestelijke) 
gezondheid. Hierbij wordt verwezen naar het rapport 
Tussen groen en grijs van het sociaal en cultureel 
planbureau. met ons assortiment aan groenbestrating en 
groenomrandingselementen spelen wij daar al geruime 
tijd op in. na het lezen van dit artikel is er geen twijfel 
mogelijk, de openbare ruimte doet er toe.

naast de stoep is er onlangs nog een prachtig en 
vooral nuttig boek over de openbare ruimte verschenen. 
Het boek Prettige plekken, handboek mens & en openbare 

ruimte van ing. kyra kuitert en drs. rosemarie maas. 
de relatie tussen gebruik en ontwerp van de openbare 
ruimte is als uitgangspunt gekozen. wat mij betreft is 
dat precies waarom het gaat. de openbare ruimte is 
bedoeld voor mensen. bij de inrichting van de openbare 
ruimte moet de behoefte van de gebruiker daarom 
centraal staan. op basis van de vier v’s geeft men aan 
wat de basisvoorwaarden zijn om te komen tot prettige 
plekken: veiligheid, variatie, verblijf en verplaatsing. aan 
de hand van veel voorbeelden en illustraties geeft men 
richtlijnen om voor de gebruiker tot een ideale inrichting 
te komen. net als bij het voorgaande boek is ook hier 
het grote belang van een prettige leefomgeving duidelijk.  
in deze Buitenbeeld laten wij zien welke producten u kunt 
gebruiken in de openbare ruimte. wij ervaren het als een 
compliment dat foto’s uit ons magazine zijn gebruikt in 
bovenstaande publicaties. voor ons is dit een bevestiging 
dat we dit blad niet voor niets maken en dat we als 
struyk verwo infra een steentje kunnen bijdragen aan 
een prettige openbare ruimte. wat mij betreft kunnen 
we het niet vaak genoeg zeggen: leve de stoep! 

rinke veld
commercieel directeur

Column

Leve de stoep!



Nieuws

De Solids & Seats-lijn is een uitgekiende reeks van betonnen zitelementen waarmee u de 
vrijheid heeft om elke buitenruimte op een functionele en creatieve wijze vorm te geven. 
Opvallend en robuust straatmeubilair dat bijzonder geschikt is voor het verfraaien van 
(school)pleinen, universiteitscampussen, bedrijventerreinen, binnentuinen van (duurzame) 
kantoren of winkelcentra. Het assortiment is uitgebreid met een bijzondere, duurzame 
variant: de Seat Solar. 

gratis opladen van telefoon of e-bike
er is steeds meer behoefte aan buiten plekken met stroom 
en wifi. de seat solar past heel mooi in dat concept. Het 
is een outdoor design bank, uitgerust met 230 volt of 
usb-stopcontacten die werken op zonne-energie. met de 
opgewekte elektriciteit kun je bijvoorbeeld je telefoon, tablet 
of elektrische fiets opladen. omdat in de buurt van een 
kantoor of school vaak ook al wifi is, belemmert niets meer 
om buiten te werken. en het gebruik ervan is dus gratis. 

de seat solar is vandalismebestendig, uitgevoerd in beton 
met een rvs frame en speciaal zonnepaneel met slagvaste 
kunststof plaat. de betonnen bank kan zowel autonoom 
functioneren als worden aangesloten op het elektriciteitsnet 
en is op jaarbasis energieneutraal.
 
productinformatie seat solar
•	 betonnen seat met geïntegreerde zonnemodule
•	 oplaadpunten: 1 x 230 volt en  2 x 2 usb 5v-aansluiting 
•	 beveiligde stopcontacten met auto-reset systeem
•	 werking stand alone of aansluiting op het 

elektriciteitsnet
•	 verkrijgbaar in kleuren grijs of zwart
•	 afmeting: 50/45 x 50 x 200 cm 

de seat solar is te combineren met de andere varianten uit 
het solids & seats-programma. 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

download de leaflet seat solar via  
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

Nieuw in assortiment straatmeubilair:

Seat Solar
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een goed functionerende infrastructuur is van 
cruciaal belang voor de nederlandse economie 
en samenleving. Het is de verbindende factor. Het 
centrale thema van deze infratech is dan ook ‘slim 
verbinden’. ook deze editie is struyk verwo infra 
weer prominent aanwezig. op een stand van 160 m² 
ervaart u hoe wij ‘slim verbinden’ vorm geven in 
diensten, producten en samenwerkingsverbanden. 

Zoals u van ons bent gewend, zullen we ook deze 
beurseditie uitpakken met innovatieve en bewezen 
concepten die bijdragen aan een duurzame, 
aantrekkelijke en veilige leefomgeving. 

infratech innovatieprijs
al meerdere malen hebben wij met doordachte 
concepten meegedaan aan de infratech innovatieprijs 
en zijn onze inzendingen beloond met een prijs. 

ook ditmaal presenteren wij een baanbrekend 
concept. Het draagt in hoge mate bij aan een 
duurzamere maatschappij en biedt voordelen voor 
alle stakeholders. bent u al een tikje nieuwsgierig 
geworden?

U vindt ons in hal 5, stand 5.200.

reserveert u alvast uw agenda voor een 
bezoek aan onze stand? Wij hebben 
voor u een voorregistratiekaart in 
deze BuitenBeeld bijgevoegd.

Ondertekening cOnvenant 

'Betonnen bestratings
materialen in een 
circulaire economie'
de gemeenten Helmond en eindhoven hebben 
de ambitie geformuleerd dat per 31 december 
2018 100% van het betongranulaat uit bestratings-
materialen weer wordt toegepast in de betonketen 
en de co2-uitstoot van het toegepaste beton met 
30% wordt verlaagd. Zij hebben dit vastgelegd in het 
convenant 'betonnen bestratingsmaterialen in een 
circulaire economie'. 

dit convenant over de vergaande verduurzaming van 
beton is getekend op de dag van de duurzaamheid, 
10 oktober jl, door wethouder erik de vries 
(Helmond) en albert venemans (eindhoven). de 
gemeenten hebben dit gedaan samen met achttien 
marktpartijen, waaronder struyk verwo infra, die 
deze doelstellingen onderschrijven.

doel van het convenant 
in samenwerking met de partijen onderzoeken hoe 
het betonnen bestratingsmateriaal in de toekomst 
kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe 
betonnen materialen en de co2-uitstoot van het 
toegepaste beton zoveel mogelijk kan worden 
beperkt.
 
struyk verwo infra en betonrecycling
activiteiten op het gebied van recycling hebben bij 
struyk verwo infra de volle aandacht. van eigen 
ontwikkelingen, inzet van alternatieve grondstoffen 
tot aan deelname in belangrijke overkoepelende 
overlegstructuren. meer hierover leest u in de 
mvo-sectie op onze website. 

InfraTech 2017: Slim verbinden
Van 17 t/m 20 januari 2017 bundelen infraprofessionals kennis en krachten tijdens de 
12e editie van InfraTech in Rotterdam Ahoy, dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgever, 
opdrachtnemer en toeleverancier in de infrastructuur.



Case

Het kluyverpark is een groene en gebruiksvriendelijke omgeving.
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Het kluyverpark van tu delft 

Samenspel van techniek 
en esthetiek

Joost de natris, landschapsarchitect bij 
karres+brands vertelt: ‘er moest veel 

gebeuren in de openbare ruimte van de universiteit. 
we maakten een masterplan voor de campus en 
voor gebouwen die moesten worden gebouwd, 
verbouwd of gerenoveerd.’ de natris en zijn team 
creëerden voor de campus een visie, waarin rekening 
is gehouden met de landschappelijke context. 

‘dit houdt onder andere in: aanpassingen aan groen, 
voorzieningen op korte afstand en wegen buiten 
de campus. de openbare ruimte moest groener 
en publieksvriendelijker worden.’ karres+brands 
schreven een toolbox, geschikt voor eenieder die 
betrokken is bij de bouwprojecten van de tu. ‘een 
raamwerk, met als doel eenheid en herkenbaarheid te 
creëren. van de bestrating tot aan de prullenbak toe. 
Hiermee creëerden we een uitstraling die past bij de 
identiteit van de universiteit. Het kluyverpark was 
het eerste project waar we dit op toepasten.’ 

niet alledaagse bestrating
de architecten zijn veel bezig geweest met de 
bestrating: van het ontwerp tot en met het nadenken 
over de productie en verwerking. de natris: 
‘we hebben veel research gedaan. we wilden 
namelijk een bestrating die leek alsof het met de 
hand, willekeurig, gelegd was. maar kon dat wel 
machinaal? en viel deze grootschalige bestrating 
wel binnen de arbowet? aannemer van gelder 
heeft ons hier goed bij geholpen. slechts een klein 
gedeelte werd met de hand gelegd.’ corné van den 
berg van aannemingsmaatschappij van gelder bv: 
‘Het was een project met veel uitdagingen. Het 
ontwerp stond er al toen wij werden aangehaakt. 
er zat veel handwerk in en dat was arbotechnisch 
onverantwoord. er werd een tweetal pakketten 
ontwikkeld van 85 cm en 1.20 m die zo te leggen 
waren, dat ze zoveel mogelijk machinaal konden 
worden verwerkt. slechts tien procent moest nog 
met de hand. 

De Technische Universiteit Delft liet het hart van de campus 
door karres+brands onder handen nemen. Hierdoor ontstond er 
een groene en gebruiksvriendelijke omgeving: het Kluyverpark. 
Samen met aannemer Van Gelder, Arcadis en Struyk Verwo Infra 
is gezocht naar oplossingen om de bestrating er zo handmatig 
mogelijk gelegd uit te laten zien. Resultaat: techniek en esthetiek 
in een groene oase.



Case

een wildverband zonder repeterende lijnen, 
dat ook nog verantwoord te leggen was. dat is 
uniek.’ van den berg vond het een zeer leerzame 
en prettige samenwerking met de architect, de 
opdrachtgever en struyk verwo infra. ‘we zijn in 
staat geweest een product neer te leggen dat uniek 
en specialistisch is en dat straks binnen de hele 
openbare ruimte van de universiteit kan worden 
toegepast. Hiervoor hebben wij een investering 
moeten doen in machinale toepassingen, waarmee 
we ons blijvend kunnen onderscheiden.’

lichtgrijs wildverband
de bestrating van het kluyverpark bestaat onder 
meer uit voetgangerspaden naar de hoofdentree, 
relaxplekken en fietsverbindingen. ‘er is veel 
gewerkt met “shared space verharding”, bestrating 
die voor zowel voetgangers als fietsers geschikt 
is’, zegt de natris. ‘we kozen voor lichtgrijs 
wildverband. grijs in combinatie met groen oogt 
fris. maar grijs kan ook best saai zijn. we zochten 
daarom een steen die bij elk weerstype een ander 
beeld opriep. die bestond niet. karres+brands 
heeft samen met struyk verwo infra een 
betonstraatsteen ontwikkeld die, met verschillende 
structuren en texturen door elkaar verwerkt, zorgt 
voor een levendige uitstraling. de mix-bestrating 
bestaat uit vijf formaten in vier verschillende 
afwerkingen. er werd een nieuwe mal ontwikkeld 
waarin diverse formaten gelijktijdig werden 
geproduceerd. Hierdoor kon ook de productietijd 
worden verkort. een slimme zet.’ 

samenwerking 
‘de samenwerking met struyk verwo infra was 
zeer intensief’, blikt de natris terug. ‘er is veel 
afstemming geweest voordat we uiteindelijk 
kwamen tot het wildverband met toplagen. er zijn 
uiteindelijk twaalf verschillende samengestelde 
pakketlagen ontwikkeld om uit te sluiten dat er een 
patroon waarneembaar was. de projectadviseur 
van struyk verwo infra was vaak bij ons op locatie 
en andersom bezochten wij, soms samen met 
de opdrachtgever, de fabriek. Het resultaat mag 
er zijn. trots ben ik als ik zie dat het ontwerp 
daadwerkelijk wordt benut zoals wij het voor 
ogen hebben gehad.’ ook van den berg kijkt met 
tevredenheid terug op de samenwerking. we 
bleven kritisch naar elkaar, zonder elkaars belangen 
uit het oog te verliezen. we hebben veel bij elkaar 
gezeten. en het is toch wel mooi om te zien dat je 
gezamenlijk tot een product komt wat je al die tijd 
voor ogen had.’

meer informatie?

neem dan contact op met uw projectadviseur. 

de mix-bestrating bestaat uit vijf formaten in vier verschillende afwerkingen. aangeleverd in twaalf 
verschillende samengestelde pakketlagen. 
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facts & figures

klant tu delft

locatie delft, nederland

opdracht ontwerp en realisatie kluyverpark

oppervlakte 6,5 hectare

tijd 2012 – 2016

materialen •	 10.780 m² betonstraatstenen met natuurstenen toplaag, diverse deklagen 
en uitvoeringen, sviluppo scienza technico 

•	 5.574 m1 trottoirbanden 18/20 x 25 x 100 cm, inclusief hulpstukken en 
inritbanden 90 cm diep, sviluppo scienza technico 

•	  20 stuks keerwanden, sviluppo scienza technico 
•	  20 stuks prefab zitelement 80 x 50 x 200 cm 
•	  44 stuks traptreden 40 x 15 x 100 cm, sviluppo scienza technico



Infographic

sinds 1 april is het professioneel gebruik van 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op 
verhardingen niet meer toegestaan in verband 
met het afspoelen van glysofaten naar het 
oppervlaktewater. afgelopen zomer hebben 
wij het borstelen, branden en stomen dan ook 
vaker mogen aanschouwen dan in voorgaande 
jaren. deze methoden zijn helaas ook 
milieubelastend (co², energie), arbeidsintensief 
en komen bovendien jaarlijks terug. een andere 
oplossing is onkruidpreventie. dit is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee. voor het preventief ontwerpen 
hebben wij voor u zes tips op een rijtje gezet.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Zes tips voor
onkruidpreventie

 Stootbanden
stootbanden 20 x 18 x 89 cm met haakse 
hoeken zijn in hoogte en lengte op het bss-
formaat aangepast voor een naadloze inpassing in 
parkeervakken.

 Plateaudrempels
plateaudrempels uitgevoerd als prefab element zijn 
vormvast en hebben – in tegenstelling tot in een 
sinusvorm gelegde elementenverharding – geen 
openstaande voegen.
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Zes tips voor
onkruidpreventie

 Mammoettegels
mammoettegels zijn uitstekend toepasbaar bij 
lange stukken trottoirs en fietspaden (ook zonder 
schijnvoeg). op pagina 17 vindt u meer informatie 
over de mammoettegel. 

 Nevergreen
onkruidvrije bestrating kan ook in pleinen, 
voetpaden en parkeervakken gebruikt worden. 
nevergreen stenen en voegmortel zijn 
onkruidwerend en tóch opbreekbaar.

 Sparingtegels
sparingtegels voorkomen veel zaag- en knipwerk 
en zien er verzorgd uit. gebruik ook nevergreen 
voegmortel voor een langdurig onkruidvrij resultaat.

 Opsluitbanden
verhoogde kruispunten kunnen beter niet met een 
trottoirband, maar met een opsluitband worden 
uitgevoerd. dit voorkomt een kier van 2 cm.



Interview
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JOOp pOlfliet, vOOrzitter van de vMS: 

‘ Mechanische verwerking 
is de toekomst’
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds 
belangrijker. De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) zet 
zich hier voor in. Voorzitter Joop Polfliet: ‘De VMS staat 
voor in alle opzichten verantwoord straatwerk; of het nu 
gaat om vakmanschap, kwalitatief hoogwaardig straatwerk, 
duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en veiligheid of respect 
voor de omgeving.’ 

De vms is een ketenvereniging waarbij alle 
partners samenwerken aan verbetering in 

de branche. in de keten van de vms zit elke schakel 
waarmee straatwerk wordt gerealiseerd. joop 
polfliet: ‘als je de branche verder wilt ontwikkelen, 
heb je alle partners nodig. de aannemer, de 
opdrachtgever, de machinebouwer, de fabrikant; 
iedereen heeft zijn eigen inbreng. dat maakt de 
vms uniek.’

veranderend arbeidsklimaat
Het arbeidsklimaat wordt harder en de 
opdrachtgever wil tegenwoordig meer voor 
minder. maar de vms is niet bezig met de prijs 
van straatwerk. ‘we zijn bewust bezig om de 
arbeidsomstandigheden als uitgangspunt te 
hanteren.’ de verbetering van mechanische 
verwerking is volgens polfliet de belangrijkste 
ontwikkeling in de toekomst. 

niet alleen omdat mechanische verwerking sneller 
en goedkoper is, het zorgt ook voor betere 
arbeidsomstandigheden. ‘wij geloven erin dat dit 
leidt tot goede arbeidsomstandigheden. alles met 
de hand leggen is niet heel arbeidsvriendelijk. door 
mechanische verwerking is het werk beter vol te 
houden.’ 

certificering beoordelingsrichtlijn
beoordelingsrichtlijn (brl) 9334 - straatwerk is 
een certificering ontwikkeld op initiatief van de 
vms met als doel de kwaliteit van straatwerk 
verbeteren. volgens polfliet hebben gemeenten 
steeds minder kennis van de technische kant van 
straatwerk. ‘vanuit de gemeenten is er behoefte 
aan gekwalificeerde aannemers waarop ze kunnen 
bouwen. anderzijds geeft de brl bedrijven de kans 
om zich te onderscheiden.’ joop polfliet vervolgt: 
‘straatwerk is mensenwerk. 



Interview

vakmanschap is dan ook een belangrijke pijler 
onder het procescertificaat op basis brl 
9334, maar staat niet op zichzelf. de brl stelt 
kwaliteitseisen aan alle onderdelen van het 
straatwerk, maar ook aan belangrijke zaken als 
verkeersmaatregelen, arbeidsomstandigheden, 
communicatie en duurzaamheid. kortom, 
maatschappelijk verantwoord straatwerk.’

Zekerheid 
‘een opdrachtgever kan van een gecertificeerd 
bedrijf verwachten dat het goed straatwerk levert 
en dat dit getoetst wordt door een onafhankelijke 
certificerende instelling, die onder toezicht staat 
van de raad van accreditatie. deze instelling komt 
onaangekondigd op het werk, dit is een extra 
garantie. voor gemeenten biedt het certificaat 

uitkomst om op verantwoorde manier om te gaan 
met de besteding van publieke gelden. als gemeente 
heb je dus meer zekerheid.’

de toekomst
Hoe ziet polfliet de toekomst van het 
stratenmakersvak? ‘kennis verschuift, handwerk 
moet je nog steeds kunnen als straatmaker, maar de 
focus komt te liggen op het werken met machines. 
dit maakt het ook interessanter voor jonge 
mensen om voor dit vak te kiezen. Het beeld van 
stratenmakers met een gebogen rug is achterhaald, 
volgens mij zit de toekomst juist in de machines.’

verbeteringen 
er is nog veel werk aan de winkel voor de vms, 
zo zegt polfliet: ‘de eisen van de opdrachtgever 
zijn heel belangrijk. de materiaalkeuze 
bijvoorbeeld heeft invloed op de manier waarop 
je bestrating kunt leggen. als de opdrachtgever 
producten uitkiest die nog niet machinaal 
te verwerken zijn, zadelt hij het uitvoerend 
bedrijf op met een probleem.’ volgens polfliet 
móeten gemeenten en opdrachtgevers zich 
meer bewust zijn dat hun keuzes van invloed 
zijn op de arbeidsomstandigheden van een 
stratenmaker. ‘Het is zelfs zo dat je als 
opdrachtgever medeverantwoordelijk bent voor 
die arbeidsomstandigheden. daarnaast is er de 
vraag of producten die we nu gebruiken nog wel de 
producten van de toekomst zijn.’ een voorbeeld is 
de klinker (de welbekende straatbaksteen); deze 
steen is ontwikkeld in een tijd dat alles handmatig 
werd verwerkt. de vms is hierop ingesprongen. 
in samenwerking met de gemeente rotterdam en 
de tu delft is er gekeken naar het mechanische 
proces: hoe kan het product dusdanig worden 
vernieuwd dat het machinaal te verwerken is? ‘we 
maken nu machines, we passen pakketten aan, we 
leiden mensen op en stimuleren opdrachtgevers, 
maar het product is nog hetzelfde. en daarover zijn 
we nu aan het denken. Het machinaal proces moet 
nog meer ondersteund worden.’

CV van 
 Joop Polfliet
 
polfliet is voorzitter van de vms. de vms 
zet zich in voor kwalitatief hoogwaardig 
straatwerk, goede arbeidsomstandigheden 
en opleiding voor de medewerkers en een 
gezonde ketensamenwerking. daarnaast 
werkt polfliet sinds 2000 bij de gemeente 
rotterdam in verschillende functies die 
allemaal te maken hebben met de open-
bare ruimte en weg- en groenonderhoud. 
momenteel is hij manager gebiedsteams. de 
(sub)afdeling gebiedsteams zorgt voor het 
realiseren van onderhoud aan de wegen en 
het groen in rotterdam. de afdeling bestaat 
uit circa 200 man vakbekwaam personeel. 
de afdeling maakt onderdeel uit van uitvoe-
ring werken, stadsbeheer rotterdam

Struyk Verwo Infra is sinds jaar en dag lid van de VMS. Verbeteren en 
innoveren van de straattechnieken begint onder andere bij het materiaal en 
daar wil Struyk Verwo Infra graag haar steentje aan bijdragen.



BuitenBeeld 17

Mammoettegel: het ideale 
element voor voet- en fietspaden
de mammoettegel is ontwikkeld om de 
onderhoudskosten in de openbare ruimte zo 
laag mogelijk te houden. de tegel wordt veelal 
gebruikt voor voet- en fietspaden, inritten en 
andere plekken waar onkruid niet welkom is, 
maar is ook geschikt voor zwaar verkeer zoals 
veeg- en vrachtwagens. schijnvoegen geven een 
strak en mooi lijnenspel zodat de tegels altijd strak 
in verband liggen. onkruid, losliggende tegels 
of verzakkingen behoren bij het gebruik van dit 
element tot het verleden. de mammoettegels zijn 
bovendien voorzien van de populaire richtingloze 
antislip-structuur (ras), waardoor alle gebruikers 
zich onder praktisch alle weersomstandigheden 
veilig kunnen bewegen. 

•	 de mammoettegel is leverbaar in diverse 
afmetingen en diktes

•	 snel en eenvoudig plaatsbaar met 
vacuümapparatuur

•	 geschikt als tijdelijke verharding
•	 kabels en leidingen goed bereikbaar

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.
download de leaflet mammoettegels via  
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html

Geen verzakkingen of losliggende tegels die 
gevaarlijke situaties kunnen opleveren

Strak lijnenspel door schijnvoegen

geen onkruid, dus minder onderHoud

veilig voor alle weggebruikers 
door anti-slipstructuur

In de spotlights
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Extra eiland in het 
Rijk der Duizend eilanden

HerinricHting BrOekerplein in BrOek Op langediJk

Landschapsarchitect peter verkade maakte 
samen met zijn collega’s van pvla het 

inrichtingsplan voor de gemeente langedijk. peter 
verkade: ‘Het mooie van deze locatie is dat er 
veel verschillende werelden bij elkaar komen; 
winkelcentrum, woningen, parkeerplaatsen en 
natuurlijk de ligging aan de prachtige authentieke 
museumtuin van museum broekerveiling. er kwam 
heel veel samen wat goed moest functioneren én 
het moest er mooi uitzien. een leuke uitdaging voor 
ons.’

rijk der duizend eilanden
de omgeving van broek op langedijk wordt 
gekenmerkt door veel water en eilandjes. Het is 
het ‘rijk der duizend eilanden’. dat zie je terug 
in de museumtuin die grenst aan het plein, ook 
één van de eilanden. peter verkade: ‘Het nieuwe 
dorpsplein zien we ook als één van de eilanden, het 
is eiland nummer duizend-en-één. dat idee zat al 
in de allereerste schets en is al die jaren onderdeel 
van het plan gebleven.’ eiland duizend-en-één – dé 
verblijfspek in het midden van het plein – is een met 
betonnen bloembakbanden opgetild beplantingsvak. 
Het is gemaakt met de solids & seats zitelementen 
van struyk verwo infra. peter verkade: ‘struyk 
verwo infra heeft mooie producten en de solids 
& seats lenen zich erg goed voor deze plek en wat 
wij voor ogen hadden.’ de meeste van de ‘duizend’ 

eilanden hebben een naam, zoals speelpop, 
admiraalsgroet en het berouw. ‘we hebben de 
inwoners gevraagd mee te denken over een naam 
voor het nieuwe eiland. van de vijftig inzendingen 
is er een gekozen: ‘efkes boiprate’. deze naam is in 
het beton gegraveerd.’

verkeersveiligheid 
veel aandacht is ook uitgegaan naar de verkeers-
veiligheid. peter verkade: ‘de verkeerssituatie 
rondom het nieuwe winkelcentrum is best complex. 
dat moest echt geoptimaliseerd worden. er was 
een sterke klankbordgroep. Ze legden de vingers op 
de zere plek; welke routes moeten veilig zijn, welke 
oversteekplekken functioneren niet goed? Het was 
ook een verkeerskundige opgave; zaterdagochtend 
en koopavond mag het niet vastlopen. Het 
plein moest geen verkeersplek worden, maar 
de bevoorrading van de winkels verloopt deels 
via het plein. daar moesten we een oplossing 
voor bedenken. we hebben goed met bestrating 
geaccentueerd waar je auto’s kunt verwachten en 
waar niet.’ 

de juiste kleur vinden 
peter verkade: ‘Het winkelcentrum en 
appartementencomplex zijn nieuw, we hebben 
daarom gekozen voor een passende moderne, 
strakke bestrating aan de randen. Het 

De gemeente Langedijk ontwikkelde een nieuw centrum voor Broek 
op Langedijk. De uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van 
appartementen zijn aangegrepen om een nieuw en mooi dorpshart 
te maken.
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middengedeelte is klassieker en authentiek dorpser 
ingericht, met een mix van gebakken klinkers in een 
bruinrode kleurstelling. in het midden is het plein 
open; ruimtelijk mooi en handig voor de markt.’ 
de randen van het winkelcentrum zijn bestraat met 
een betonstraatsteen van struyk verwo infra: de 
breccia, met tussendoor een gepolijste en daardoor 
glinsterende variant: de liscio betonstraatsteen. 
peter verkade: ‘de hoofdrol is weggelegd voor 
de breccia marrone, met her en der “at random” 
een liscio marrone. Het leuke van de liscio is 
dat deze oplichten in de zon en ’s avonds juist 
donkerder ogen. dat lijkt een soort spel.’ de juiste 
kleur vinden, bleek nog een uitdaging. ‘we twijfelden 
over de kleur. we zochten een moderne eigentijdse 
betonstraatsteen in een warme aardse kleurstelling 
met een dorpse vriendelijkheid. 

de breccia marrone is voldoet hieraan. van rick 
bron, onze contactpersoon bij struyk verwo infra, 
kregen we referentiebeelden en er zijn proefvlakken 
gestraat. ook in combinatie met de gebakken 
klinkers. deze proefvlakken hebben ons, de 
gemeente en alle betrokken partijen overtuigd. we 
zijn erg tevreden met het resultaat. ik ben zelf ook 
enthousiast over de uitstraling van het broekerplein. 
Het is echt een dorpshart geworden.’ 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

facts & figures

locatie Herinrichting broekerplein broek op langedijk 

materialen •	 1700 m² betontegels diverse formaten 
•	 2750 m1 opsluitbanden 10 x 20 x 100 cm
•	 350 m1 rijwielpadbanden 4/12 x 25 x 100 cm
•	 340 m1 rabatbanden 30 x 25 x 100 cm
•	 3400 m1 trottoirbanden 113/15 x 25 en 

18 x 25 x 100 cm
•	 14 m1 Hov banden 25/30 x 40 x 200 cm
•	 4400 m² breccia in 60 x 20, 40 x 20 en  

20 x 20 x 8 cm, marrone
•	 500 m² liscio 20 x 20 x 8 cm, marrone
•	 18 m1 seats 50/45 x 50 x 200 cm met 

100% fsc guariuba
•	 40 m1 solids 50/45 x 50 x 200 cm met 

ingestorte teksten 
•	 1 st complete rotonde van rotonde-elementen 

20/30 x 220 x 228 cm met ribbelplateau 
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GELuiDrEDucErENDE BESTraTiNG SiLENT Way

 

Het stille wegdek 
dat langer meegaat 
en minder kost
Gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met de 
Wet geluidhinder in relatie tot een te hoge geluidbelasting op de 
gevel van woningen door wegverkeerslawaai. Ook voor 30 km/h-
zones is de wegbeheerder verplicht maatregelen te nemen vanuit 
een goede ruimtelijke ordening. Stille asfaltsoorten zijn doorgaans 
een effectieve maatregel voor het reduceren van geluid, maar in 
de praktijk gevoelig voor beschadiging in bochten en bovendien 
hebben ze een kortere levensduur dan DAB en standaard SMA. 
Silent Way is een stille bestrating met de voordelen van een 
standaard betonstraatsteen. Om de wegbeheerder in zijn 
begroting meer houvast te geven, heeft Struyk Verwo Infra de 
akoestische eigenschappen van Silent Way laten onderzoeken op 
basis van de levensduur. 

Frank kolderie, productmanager verkeer en 
milieu bij struyk verwo infra, doet al ruim tien 

jaar onderzoek naar stille wegdekken. ‘vóór 2012 
was een zogeheten cwegdek representatief voor het 
geluideffect van het nieuwe wegdek ten opzichte van 
het referentiewegdek dicht asfaltbeton. de aanname 
was dat verschillende wegdektypen een ongeveer 
gelijk gedrag over de gebruiksperiode zouden 
vertonen. na ruim vijftien jaar ervaring bleek echter 

dat poreuze en semi-dichte wegdekken akoestisch 
een significant slechtere prestatie over de leeftijd 
vertoonden dan dichte deklagen en ook sneller 
vervangen moesten worden. in de huidige reken- en 
meetvoorschriften geluid 2012 is cwegdek daarom 
gedefinieerd als de som van de initiële geluidreductie 
cinitieel en de factor ctijd. deze laatste beschrijft de 
gemiddelde achteruitgang van de geluidtechnische 
prestatie ten opzichte van de nieuwe situatie.’ 
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verbeterde vergelijking 
kolderie vervolgt: ‘voor de ctijd-bepaling van 
verschillende wegdektypen is een groot aantal 
monitoringsgegevens uit het innovatieprogramma 
Geluid en Stimuleringsregeling Stille Wegdekken gebruikt. 
Het resultaat is dat wegdektypes beter met elkaar 
vergeleken kunnen worden. dichtere asfaltsoorten 
en stille elementen blijken geluidtechnisch beter te 
presteren: de initiële geluidreductie is weliswaar niet 
zo hoog, maar de gemiddelde achteruitgang per jaar is 
veel lager. Zo is bijvoorbeeld de cwegdek van silent 
way gelijk aan wegdektype dunne deklagen a.’
 
factor levensduur belangrijk
wat voor de wegbeheerder eigenlijk nog ontbreekt, 
is een duidelijke vermelding van de te verwachten 
levensduur van het wegdektype. ‘een dunne deklaag 
heeft op het eerste gezicht nog steeds een goed 
cwegdek, maar gaat slechts acht tot tien jaar 
mee, vergeleken met een standaard sma-asfalt 
dat vijftien tot twintig jaar meegaat en nauwelijks 
geluid reduceert. waar kun je dan als wegbeheerder 
het beste voor kiezen?’ kolderie stelt vast dat de 
geluidreductie een belangrijke eigenschap van het 
product is, maar dat er niet voorbij mag worden 
gegaan aan de aanleg- en onderhoudskosten. ‘nu is 
dat voor stille elementenverharding nog lastig aan 
te geven, omdat de ctijd destijds gebaseerd is op 
gegevens van betonstraatstenen en bakstenen in 
keperverband met een onbekende leeftijd. deze ctijd 
van 1,5 db is een zogeheten expert judgement.’

meting ctijd 
om de wegbeheerder beter inzicht geven in 
de eigenschappen van silent way heeft struyk 
verwo infra daarom als eerste leverancier 
een productgebonden ctijd laten meten door 
ingenieursbureau m+p. kolderie licht verder toe: 
‘met dat doel hebben wij de oudste projecten met 
silent way opnieuw laten meten, sommigen zelfs 
ouder dan dertien jaar. ons uitgangspunt daarbij 
is dat een betonstraatsteen als silent way een 
technische levensduur van veertig jaar heeft en dat de 
verharding vaak na twintig jaar verbeterd en herstraat 
moet worden. de akoestische levensduur komt 
daarmee in feite teneinde. op basis van rekenregels 
die gelden voor extrapolatie naar twintig jaar heeft 
m+p voor silent way een ctijd vastgesteld. deze 
is slechts 1,3 db vergeleken met 1,5 db die nu voor 
stille elementenverharding geldt. de gemiddelde 
geluidtoename per jaar komt neer op slechts 0,16 db. 

cwegdek 
met de nieuwe ctijd en aanvullende cinitieel-
metingen komt het cwegdek van silent way bij 
50 km/h zelfs op –2,9 db uit. kolderie verklaart 

deze resultaten als volgt: ‘silent way is qua 
constructieve eigenschappen vergelijkbaar met een 
normale betonstraatsteen, wringend verkeer op 
wegen in woongebieden is daarom geen issue. Het 
is gebleken dat zelfs op licht belaste wegen waar 50 
km/h gereden wordt, de steen nauwelijks slijtage 
vertoond. dit komt doordat de poreuze deklaag 
cementgebonden is zonder zandfractie. dit geeft 
een zeer hoge bestandheid tegen afslijting en vorst/
dooi. de kwaliteit van het straatwerk speelt ook een 
belangrijke rol. onvlakheid en voegwijdtes die op den 
duur kunnen ontstaan, leveren een grote bijdrage 
in de toename van geluid. een goed voorbeeld is de 
ruurloseweg in Zelhem, aangelegd in 2003, waar 
nauwelijks spoorvorming en verzakkingen waar te 
nemen zijn.

alternatief voor asfalt 
kolderie besluit: ‘als de wegbeheerder dus te maken 
heeft met te hoge geluidbelastingen volgens de 
wet geluidhinder of vanuit een goede ruimtelijke 
ordening maatregelen wil nemen, is silent way vanuit 
kostenoogpunt een uitstekend alternatief voor stille 
asfaltsoorten in zowel 30 km/h als 50 km/h zones.’

bent u geïnteresseerd?

neem contact op met één van onze 
accountmanagers of projectadviseurs.

ruurloseweg Zelhem in 2013
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