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Een bijzonder project

Innovatiepad
Enschede
Wouter Stadhouders: ‘Na een intensieve periode van
voorbereiding en realisatie is de Flow of Innovation
afgelopen september geopend. Wij van StadLandWater
hebben het project civieltechnisch mogen begeleiden.
Het energieneutrale innovatiepad is een route voor
voetgangers en fietsers tussen NS-station Kennispark
en de Universiteit Twente en dé plek waar nieuwe
samenwerkingen en producten tot stand kunnen
komen. Aan het pad zijn innoverende, energieneutrale
elementen toegevoegd, zoals de lichtgevende boom,
de fontein en de vijf Seat Solars van Struyk Verwo Infra
die de ideale werkomgeving vormen. De betonnen
zitelementen met rvs-frame en zonnepaneel zijn
vandalismebestendig en zijn voorzien van oplaadpunten
om je mobiele telefoon of iPad op te laden. Je kan
er ook de accu van een
elektrische fiets opladen.
Tevens is op het innovatiepad
gratis wifi. Het pad is een
Living Lab waar we tien jaar
lang technische snufjes aan toe
mogen voegen. Zo laten we de
ontwikkelingen zien die zich in
deze regio afspelen en brengen
we innovatie van buiten naar
binnen.’
Wouter Stadhouders
Directeur StadLandWater, partner van
Flow of Innovation

BuitenBeeld 3

nieuws

04

Column

Samen profiteren van
marktverbetering
05

Case

Een turbo
op de N244

14

Whitepaper:
Waterregulerende bestrating

06

Inhoud 02

Case

Een ziekenhuis in een
Zaans slagenlandschap

Inritbanden
vernieuwd

17

Interview Lodewijk

08

Infographic

Veilig inrichten
voetgangersgebieden

In de spotlights

Duurzaamheid
zonder het té
gek te maken

18

CASE

12

Plein De Waterkanten
in Lisse
21

Nieuws

Introductie

Greenline betonranden
Op de Dag van de Openbare Ruimte 2017 heeft Struyk Verwo Infra de
eerste modellen uit de Greenline-reeks geïntroduceerd.

De Greenline serie is een reeks ranke betonranden
die dienst kunnen doen als opsluitband, keerrand of
zitrand. Vanwege de slanke vorm, de rustige uitstraling
en de vele vormvarianten is de Greenline breed
toepasbaar en multifunctioneel. De ranke betonranden
zijn zowel schuin naar binnen als naar buiten te plaatsen
en leverbaar in twee hoogtes boven het maaiveld:
30 en 45 cm. Daarnaast zijn er zitranden met zittingen
in gelamineerd bamboe of FSC-hardhout.
Alle betonranden zijn te schakelen tot groen
stroken, groeneilanden tot zitmogelijkheden
voor de inrichting van kades, schoolpleinen en
stadsparken. In maatvoering en detail zorgvuldig
op elkaar afgestemd. De Greenline is ontworpen in
samenwerking met Blom&Moors.

GRL-Basis

GRL-450 Bocht

GRL-450 Hoek

GRL-450 Zit A hoek

GRL-450 Zit A 1 x top BB

GRL-450 Zit A 1 x BB

GRL-450 Zit A 4 x HH

GRL-450 Zit A 70-140 BB

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.
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Column

Samen profiteren van
marktverbetering
In andere markten is al geruime tijd sprake van herstel. In
de inframarkt heeft dat langer op zich laten wachten. Dat
is niet verwonderlijk. De negatieve gevolgen van de crisis
waren ook pas een paar jaar later voelbaar. Infrawerken
zitten duidelijk laat in de cyclus. De laatste maanden wordt
echter duidelijk dat ook de inframarkt sterk begint aan
te trekken. Dat is een goede zaak. Laten we hopen dat
iedereen die afhankelijk is van deze markt en ongetwijfeld
moeilijke jaren achter de rug heeft, daarvan mag profiteren.
Begin dit jaar kwam de afzet nog moeilijk op gang. Ten
opzichte van vorig jaar lag die ongeveer gelijk. We zagen
echter wel duidelijk een forse groei in de orderintake. Dat
vertaalde zich uiteindelijk vanaf mei in een hoge piek in de
afzet die zich duidelijk voortzet. In perioden waar de vraag
voor bepaalde productgroepen extreem hoog is, is een
juiste afstemming over benodigde levertijden van essentieel
belang voor beide partijen. Dat blijkt in de praktijk toch
altijd weer een moeilijke opgave. Nog steeds gebeurt het
dat wij gevraagd worden snel te produceren terwijl het
materiaal vervolgens nog maanden bij ons blijft staan. Dat
kan betekenen dat iemand anders onnodig misgrijpt en dat
de continuïteit van werken in uitvoering in het geding komt.
Om die reden vragen we medewerking om planningen en
specificaties met ons te delen. Het is in ieders belang dat
wij onze capaciteit optimaal inzetten zodat wij iedereen
op tijd en goed kunnen bedienen. Juist door nauwe
samenwerking kunnen alle schakels in de keten optimaal van
het marktherstel profiteren.
Het zich aandienende economisch herstel heeft niet alleen
voordelen. Zoals al eerder gemeld zit onze markt aan het
eind van de cyclus. Daardoor zijn de marges ook nog steeds
flinterdun. Als er al sprake is van een bedrijfsresultaat, dan
is deze minimaal. Doordat in andere markten weer ruimte
komt voor kostenverhoging legt men die automatisch
ook bij ons neer. Een duidelijk voorbeeld is de gevraagde
loonstijging van de vakbonden, gevoed door enkele politici.
Ditzelfde gebeurt door de grondstoffenleveranciers en de
transporteurs. Als producent ontkomen wij er niet aan
deze kostenstijgingen door te berekenen aan onze klanten.
Een ander punt van zorg is of er wel voldoende personeel
beschikbaar is om de groei in werk aan te kunnen.
Kijkend naar bijvoorbeeld beheer en onderhoud dan is

er op een aantal plaatsen een inhaalslag nodig. Van één
gemeente is bekend dat ze voor dit jaar veel geld extra
hebben uitgetrokken om de achterstand in te lopen. Nu
een jaar later blijkt dat door onvoldoende capaciteit in de
voorbereiding er nauwelijks extra werk op de markt is
gekomen. In de uitvoering is ook bekend dat er een gebrek
is aan goed technisch personeel.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het goed is dat aan
de crisis een einde komt en dat de economie zich herstelt.
Positief is dat de woningbouw aantrekt en dat men geld
beschikbaar heeft voor de openbare ruimte. Geweldig dat
de werkloosheid al is terug gelopen en nog verder terug
loopt. We zullen echter ook zien dat er een plafond zit aan
de beschikbaarheid van goed personeel en materialen. In
de voorbereiding van projecten zullen deze aspecten al in
een vroeg stadium meegenomen moeten worden om niet
tegen extra kosten aan te lopen bij de uitvoering. Dit vraagt
een zuivere manier van samenwerken in de hele keten.
Daarnaast zullen de kosten van arbeid en materiaal sterker
stijgen dan voorgaande jaren. Kortom de vooruitzichten zijn
sterk verbeterd en de markt biedt weer volop kansen. Zij
vraagt echter ook om de nodige aanpassingen en bovenal
een gezonde samenwerking in de keten om maximaal profijt
te trekken van het marktherstel.
Rinke Veld
Commercieel directeur

Nieuws

Whitepaper:
Waterregulerende bestrating
Door klimaatverandering en
verstedelijking neemt de kans op
wateroverlast door extreme buien
toe. Infiltratie en vertraagde afvoer via
waterregulerende bestrating is één van
de vele oplossingen om neerslagpieken
op te vangen zonder de bestaande
rioolcapaciteit te hoeven vergroten.
De whitepaper waterregulerende
bestrating is een leidraad om te bepalen
of waterregulerende bestrating geschikt
is voor uw project en welke informatie
u nodig heeft om tot een goed ontwerp
te komen. Aan de hand van praktijkcases
worden enkele varianten getoond.

Wilt u deze whitepaper ontvangen?
Stuur dan een email naar
milieu@struykverwo.nl

evenementenkalender
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.

Infra Relatiedagen
6 – 8 februari 2018, Hardenberg
INFRA
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Brecciategels in wildverband
Sinds kort levert Struyk Verwo Infra kleurrijke
betontegels in wildverband. Een goed
voorbeeld is het net gerealiseerde project
Gilze waarbij de voetpaden zijn bestraat met
lichtgrijze en zandkleurige Breccia-betontegels
in de kleuren Antracite 620, Grigio 600 en
Giallo 611. Ontwerpster Inge Burg, eigenaar
van Welmers Burg Stedenbouw, wilde een
wildverband zonder repeterend patroon omdat
dat het meest natuurlijke effect geeft. Maar
gezien de oppervlakte moest het wél machinaal
gelegd worden. Samen met de aannemer zijn
drie verschillende patronen in het formaat
20 x 20 cm bedacht die vervolgens in een
willekeurige volgorde machinaal zijn verlegd.
Het resultaat is een warme en afwisselende
uitstraling die aansluit bij de inrichting van deze
nieuwe woonwijk.

Lucida
100% natuurstenen deklaag, geborsteld
Vele formaten
Lucida betonstraatstenen zijn in maar liefst
45 verschillende formaten leverbaar. Vanaf
10 x 20 cm oplopend tot aan 90 x 90 cm.

Lucida is een nieuwe lijn exclusieve betonstraatstenen
binnen de Street Art range waarbij de stenen met speciale
borstels worden opgepoetst. De Lucida wordt daarmee
extra verdicht zodat er een natuurlijke glans ontstaat die
de Lucida uniek maakt. Tegelijk brengen we met het
borstelen een licht reliëf aan zodat voetgangers zich
comfortabel kunnen voortbewegen. Door alleen 100% fijn
gebroken natuursteengranulaat in de deklaag toe te
passen, is de Lucida bovendien een kwalitatieve
hoogwaardige steen die zijn uitstraling voor altijd behoudt.

Variatie in texturen
Voor meer variatie of voor het aanbrengen van accenten
op loopvlakken zijn Lucida betonstraatstenen te
combineren met andere texturen zoals gestraald (Sferio)
of gewassen (Breccia/Lavaro) beton. Combinaties die wij
met u kunnen samenstellen naar machinale pakketten.

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.

Case
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Zaans medisch centrum

Een ziekenhuis in een
Zaans slagenlandschap
In Zaandam verrees de afgelopen drie jaar een gloednieuw,
duurzaam en gastvrij ziekenhuis: het Zaans Medisch Centrum. Het
totale ontwerp was in handen van het internationaal vermaarde
architectenbureau Mecanoo. De buitenruimte werd gerealiseerd
door Arcadis, met gebruik van materialen van Struyk Verwo Infra.

H

Het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd op
het terrein van het oude gebouw, waar
voorheen een parkeerterrein was. Arcadis startte
in 2014 met het bouwrijp maken van de grond. De
oude parkeerplaatsen, een busbaan en bushaltes
werden verwijderd, er kwam een ondergrondse
parkeergarage en de riolering werd aangelegd.
Daarna werd gestart met de nieuwbouw. Jeroen
van den Hurk van advies- en ingenieursorganisatie
Arcadis is sinds de start als projectleider betrokken
bij de inrichting van de buitenruimte. ‘Het nieuwe
gebouw is min of meer voor de deur van het
oude ziekenhuis neergezet. Het oude ziekenhuis
was helemaal gelijkvloers, maar de nieuwbouw
heeft verdiepingen waardoor vanzelf meer ruimte
ontstaat. Toen het ziekenhuis stond, konden wij
aan de slag met de buitenruimte. Dat ging in nauwe
samenwerking met de architect, want er was een
zeer gedetailleerd plan van hoe het eruit moest gaan
zien.’
Multidisciplinair team
Die architect is Joost Verlaan, werkzaam bij
Mecanoo. Mecanoo tekende ook voor het ontwerp

van het gebouw zelf. Verlaan: ‘Ik maakte onderdeel
uit van een multidisciplinair projectteam, dat samen
verantwoordelijk was voor het gehele gebouw en de
ruimte eromheen. Dan ga je nadenken over hoe zo’n
gebouw in zijn omgeving komt te staan. De entree
van het ziekenhuis is gericht naar het centrum van
de stad. Dan moet er dus een mooi entreeplein
komen waardoor bezoekers direct bij binnenkomst
begrijpen hoe het gebouw in elkaar zit.’
Zaanse slagenlandschap
Uitgangspunt van de inrichting van de buitenruimte
was het zogeheten Zaanse slagenlandschap. Het
veenland van Noord-Holland wordt al vanaf de
middeleeuwen bebouwd door boeren, die slootjes
groeven om hun land af te wateren. Maar omdat
veen inklinkt, kwamen er steeds meer slootjes
met steeds smallere stukjes land ertussen. Dit
voor Noord-Holland karakteristieke beeld wordt
het slagenlandschap genoemd en inspireerde Joost
Verlaan tot zijn ontwerp, waarin lange lijnen de
boventoon voeren. ‘We hebben het landschap met
zijn lange lijnen laten terugkomen in de lijnvoering
van de bestrating’, aldus Joost. ‘Binnen die lange

Case

lijnen hebben we verhogingen gemaakt met
plantenbakken en zitelementen. Die plantenbakken
leiden je op een natuurlijke manier naar de entree.
Daarnaast is er veel ruimte voor groen, wat de
omgeving een prettige sfeer geeft en bijdraagt aan
de menselijke schaal. We hebben daarbij gekozen
voor siergrassen en bloeiende vaste planten die
het hele jaar door interessant zijn om naar te
kijken. Samen met beplantingsspecialist Fred Booy
hebben we gezocht naar zoveel mogelijk diversiteit
in groeivorm, blad, kleur, bloeitijd en ook geur.
Dat maakt de buitenruimte aantrekkelijker. En het
werkt: als je nu gaat kijken bij het ziekenhuis, zie je
overal mensen op de bankjes zitten.’
De lange lijnen van de buitenruimte zijn ook
doorgevoerd in de hal van het ziekenhuis, zodat er
een natuurlijke overgang is van buiten naar binnen.
Joost: ‘Eenmaal binnen kom je in de publieke
binnenstraat die haaks op de entree staat. Aan
beide zijden daarvan zijn patio’s met beplanting.
In die patio’s komt de strokenverharding van de
buitenruimte terug.’
Robuuste producten
Mecanoo werkt vaker samen met Struyk Verwo
Infra vanwege de goede kwaliteit van de producten.
Joost: ‘De brede banden van zelfverdichtend beton
zijn heel eenvoudig, maar stevig en robuust. Ook de
neutrale tinten grijs pasten mooi bij het ontwerp.
De houten zittingen van de bankjes zijn verzonken
aangebracht in het zelfverdichtend beton, wat een
rustige uitstraling geeft. Dat maakt de producten
mooi. Ik werk er graag mee.’
Ook Jeroen van den Hurk is tevreden over het
verloop van het project. ‘Met Struyk Verwo Infra
heb je altijd korte lijntjes. Het is goed afspraken
maken en die worden ook altijd nagekomen. En het
resultaat is geworden wat we ervan verwachtten.’
Toch was het ontwerp van Mecanoo nog niet zo
gemakkelijk uit te voeren. Van den Hurk: ‘De lijnen
in de bestrating waren zo kaarsrecht en lang – soms
wel 100 à 200 meter – dat het nog een hele klus
was om het optisch helemaal strak te krijgen. Wij
moeten natuurlijk ook denken aan afwatering en
op het moment dat je het oppervlak iets laat hellen
om het water goed af te voeren, worden de lijnen
minder strak. Als je er een koord overheen legt, is
het recht, maar door het hoogteverschil lijkt het
scheef. We hebben dat zo goed mogelijk opgelost,
maar het blijft lastig. Het publiek ziet er natuurlijk
niets van, maar ja, een architect wil het perfect
hebben.’
Joost beaamt dat er soms wat overleg nodig was
in de overgang van vormgeving naar uitvoering.

De bestrating is gelegd in strokenverband in de kleurstellingen Breccia
Grigio en Breccia Bianco.

‘Je verzint iets en het uiteindelijke resultaat ziet
er dan toch anders uit. Maar dat hebben we in
samenwerking met Arcadis goed opgelost. We
hebben als architect gelukkig tijdens de bouw ook
nog esthetisch advies kunnen geven.’
Zorgboulevard
Het nieuwe ziekenhuis werd in juni dit jaar geopend
en is inmiddels volledig in gebruik. Toch is het
project nog niet afgerond. Jeroen: ‘Het oude
gebouw moet nog worden afgebroken en daarna
wordt de zorgboulevard achter het ziekenhuis
verder uitgebreid. Voor directe zorg ga je naar
het ziekenhuis en voor revalidatie, fysiotherapie,
apotheek en dergelijke naar de zorgboulevard. Daar
zijn verschillende winkels en een restaurant. En er
komt een “verblijfsruimte”, een plein waar mensen
op bankjes kunnen zitten om even een broodje te
eten of te wachten.’

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.
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INRICHTING
BUITENRUIMTE
Voor de bestrating van de buitenruimte van het
Zaans Medisch Centrum is gebruikgemaakt van
Breccia-betonstraatstenen in drie formaten en
twee kleurstellingen: Breccia Grigio en Breccia
Bianco. De stenen zijn gelegd in strokenverband.
Daarnaast zijn er zitranden gecreëerd met
Solids en Seats.

Infographic

Veilig inrichten
voetgangersgebieden
Het veilig inrichten van voetgangersgebieden
vraagt om maatregelen die automobilisten bewust
maken van de situatie en tegenhouden bij een
eventuele vergissing. Betonnen straatmeubilair,
zoals bloembakken, sierpalen en zitranden zijn
obstakels die goed passen binnen de uitstraling
van een dorpskern of stadscentrum. Dit materiaal
is bovendien makkelijk te onderhouden en
hufterproof. Struyk Verwo Infra beschikt over een
ruim assortiment straatmeubilair dat naar gelang
de wens past binnen een klassieke of moderne
omgeving.

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.

➊ Plantschaal

➋ Sierpoef Rovino

➌ Amstelband
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➑ Bloembak Avenue

➐ Seats

➏ Sierpaal Alphen

➍ Solids

➎ Sierbol Sphere

Case

Facts & Figures
Locatie

N244

Materialen

• T
 wee in elkaar overlopende stralen R1200 en R1725
• Uitvoering in drie kleuren per element:
witte trottoirband, rammelstrook in buckingham
brown, rotondeband in grijs
• Overige materialen die zijn gebruikt in dit project:
scheidingsbanden, RWS-banden, trottoirbanden
13/15 en 18/20 en Nevergreenstenen
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Een turbo op de N244
Met de groei van de economie neemt ook de verkeersdruk
in Nederland weer toe. Op de N244 tussen de A7 en de
N247 bij Edam/Volendam is dat goed merkbaar. Vooral de
bedrijventerreinen in Purmerend zorgen voor veel drukte. Reden
voor de provincie om de weg te verbreden en de kruispunten aan
te pakken. Dura Vermeer voerde het werk uit. Struyk Verwo Infra
leverde de rotonde-elementen.

O

m de veiligheid en doorstroming op de
N244 tussen de A7 en de N247 bij EdamVolendam te verbeteren is de N244 verdubbeld.
Vooral op het westelijk deel was het erg druk, van
en naar de bedrijventerreinen in Purmerend. Maar
ook veel (vracht)verkeer uit Edam en Volendam
gebruikt de N244 om richting Amsterdam te
komen. Juist voor dit verkeer is de aanpassing van
de oostelijke kruisingen heel belangrijk geweest.
Hier zijn een kruising met verkeerslichten en een
enkelstrooksrotonde aangepast naar turborotondes.

Mireille de Goey en Frank Pankras zijn bij Dura
Vermeer verantwoordelijk voor het project
Verdubbeling N244. Wat gaf voor de provincie
de doorslag om met Dura Vermeer te gaan
samenwerken? Pankras: ‘Planning was erg belangrijk
in dit project. Tijdens het werk moest het verkeer
gewoon kunnen doorstromen. Onderdeel van de
gunning was dan ook een verkeersmodel, waarbij we
voor de hele periode doorstroming garandeerden.
Ook moesten er oplossingen zijn voor bussen en
nood- en hulpdiensten. Dat was een flinke puzzel.’
‘Maar het is gelukt.’, vult De Goey aan.

‘Het is helemaal volgens planning gegaan, precies
zoals het in de tender was aangeboden. Een
belangrijke eis richting leveranciers zoals Struyk
Verwo Infra was dan ook de snelheid waarmee
gewerkt werd. Doorslaggevend hierbij was dat
Struyk Verwo Infra het systeem als één geheel
én in het weekend kon leveren. We hadden
bijvoorbeeld ook de hele rotonde met de hand
kunnen laten bestraten, maar dat paste niet in de
planning.’
Alles in één weekend
De samenwerking tussen Dura Vermeer en Struyk
Verwo Infra was prima volgens Pankras. ‘Zo’n
rotonde moest in één weekend plus twee dagen
gebouwd worden, zodat het verkeer er zo min
mogelijk last van had. We sloten in het weekend
de zijpoten af en maakten de ene helft van de
rotonde. Daarna verlegden we het verkeer naar
de andere kant en maakten we de andere helft,
inclusief de afwerking zoals verkeersborden en
verlichting. Struyk Verwo Infra moest dus alles in het
weekend leveren. Dat was even goed plannen, maar
uiteindelijk geen probleem.’

Case

Wat is een
turborotonde?

Inclusief spoorviaduct
Dat de planning gehaald werd, had ook te maken
met het feit dat Dura Vermeer het hele project
mocht uitvoeren. De Goey: ‘Er zat ook een
spoorviaduct in het traject en normaal gesproken
voert ProRail dat zelf uit. Dan moet je dus je
planningen op elkaar afstemmen. Deze keer zat het
in onze opdracht om het viaduct over het spoor te
maken. We dienden dan wel rekening houden met
de eisen van ProRail, maar konden verder onze
eigen planning volgen. Dat hielp om de logistiek goed
in de hand te houden.’
Fietstunnels
En heeft het geholpen? De Goey: ‘Ja, op de nieuwe
rotondes wordt het verkeer veel sneller afgewikkeld.
Vroeger lagen hier een enkelstrooksrotonde en
een kruising met stoplichten. En omdat de zijwegen
weinig verkeer afvoeren, liep het daardoor vast op
de hoofdweg. Nu stroomt het beter door. Nadeel
van turborotondes is dat er geen ruimte is voor
fietsers. Dat is nu opgelost met twee fietstunnels,
waavan wij er één gebouwd hebben.’

Turborotondes zijn de laatste tijd enorm
in opkomst: door de gescheiden rijstroken
voor rechtdoorgaand of afslaand verkeer
stroomt het verkeer beter door en zijn er
minder ongelukken. De automobilist moet
wel al bij het aanrijden van de rotonde
besluiten welke richting hij op wil en de
juiste rijstrook kiezen. De turborotonde
is eind jaren negentig uitgevonden door
Bertus Fortuijn, een ambtenaar van
de provincie Zuid-Holland. Tijdens het
begeleiden van een afstudeeropdracht
van een stagiair bedacht hij een oplossing
voor de vele flankaanrijdingen die hij zag
op rotondes met een dubbele rijstrook.
In 2000 werd de eerste turborotonde
opgeleverd. Tegenwoordig zijn er circa 400
turborotondes in Europa, waarvan verreweg
de meeste (een kleine 300) in Nederland.

Noord-Holland de verkeersveiligheid en de
doorstroming in de omliggende gemeenten
Purmerend, Edam-Volendam en Beemster.
In november 2017 worden de laatste grote
werkzaamheden aan de N244 afgerond. Eind 2018
is het project helemaal gereed. De verdubbeling
van de N244 gebeurt in samenwerking tussen het
Rijk, provincie Noord-Holland, ProRail, Stadsregio
Amsterdam, gemeenten Beemster, Purmerend en
Edam-Volendam en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.

Meer informatie?
Provincie Noord-Holland
De N244 tussen de A7 en de N247 (EdamVolendam) wordt verbreed en duurzaam en
veilig ingericht. Hierdoor verbetert Provincie

Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.
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In de spotlights

Voorzien van visbeksluiting
Zeer stabiele constructie

Gelijk in hoogte met aansluitende trottoirbanden 18/20x25

Inritbanden vernieuwd
Struyk Verwo Infra heeft het assortiment
inritbanden 80 cm diep, die in combinatie met de
18/25 x 100 cm trottoirbanden worden toegepast,
geïnnoveerd.
• De inritbanden zijn voorzien van een
visbeksluiting waardoor ze onderling beter in
verband blijven liggen.
• De inritbanden zijn verhoogd van 18 naar 25 cm.
Hierdoor zijn deze nu gelijk in hoogte met de
bijpassende trottoirbanden waardoor fundering
en onderbed van inrit en trottoirband op gelijke
hoogte kunnen worden geprofileerd.

• Dit geeft gemak bij aanleg en een stabielere
constructie, waardoor minder onderlinge
zettingen zullen optreden.

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.

Interview

Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel:

‘De kunst? Duurzaamheid
zonder het té gek te maken’
Struyk Verwo Infra voert al zes jaar een duurzaam en integraal
MVO-beleid, sinds tweeënhalf jaar in samenwerking met
NL Greenlabel. Op de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht
troffen Rinke Veld, commercieel directeur bij Struyk Verwo Infra,
en Lodewijk Hoekstra, founder van NL Greenlabel, elkaar om te
praten over de toekomst van duurzaamheid in de openbare ruimte.
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V

eel gemeentes en andere opdrachtgevers
zijn op zoek naar een integraal
duurzaam en circulair beleid. Duurzaamheid en
circulariteit zijn zaken waar Struyk Verwo Infra
en NL Greenlabel zich al langere tijd mee bezig
houden. NL Greenlabel is een onafhankelijke
partij en brengt kennis, producten, leveranciers
en professionals op het gebied van duurzame
innovaties bij elkaar.
NL Greenlabel biedt via haar geavanceerde LCAinstrument in één oogopslag inzicht in de integrale
duurzaamheidscore van een product, materiaal,
plant of gebied. Die score wordt vertaald in
een label en een duurzaamheidspaspoort. Zo
is bijvoorbeeld ook het duurzaamheidsconcept
Cycle for Concrete (C4C)van Struyk Verwo Infra in
het duurzaamheidspaspoort terug te vinden met het
A-label. Met dit concept wordt volledige circulariteit
van betonproducten gegarandeerd. Betonnen
bestrating wordt na een levenscyclus ingezameld,
gebroken en in nieuwe producten hergebruikt.

Handen in één
Op de Dag van de Openbare Ruimte verzorgt
NL Greenlabel een groene straat vol duurzame
producten van verschillende partners. Elk jaar
komen er nieuwe partners bij en dat is een goed
teken. ‘Kennis bundelen, daar kun je het meeste
mee bereiken’, stelt Lodewijk. ‘Vaak hebben
gemeenten nog niet een compleet beeld van de
vele mogelijkheden om de openbare ruimte te
verduurzamen. Langzaamaan beginnen er steeds
meer duurzame woonwijken te ontstaan. Maar
ze moeten ook duurzaam blijven. Daarom is het
belangrijk dat wij met z’n allen de handen ineenslaan
om onze ambitie van een circulaire economie te
realiseren. Het concept C4C van Struyk Verwo Infra
is natuurlijk ook terug te vinden in de Greenlabelstraat, net als de bijzondere groenverharding Virage.’
Groenbestrating
Lodewijk wil graag een misverstand uit de wereld
helpen: ‘Omdat wij voor groen zijn, wordt er ten
onrechte gedacht dat wij tegen bestrating zijn. Dat

Interview

Lodewijk is erg gecharmeerd van de nieuwste innovatie: de ranke Greenline-bank met een zitting van bamboe.

is zeker niet het geval. Wij zijn op zoek naar de
juist balans tussen grijs, groen en blauw. Dat wil
zeggen een solide ondergrond die toegankelijkheid
en bereikbaarheid garandeert in combinatie met
voldoende groen en een adequate afwatering.’ Op de
stand van Struyk Verwo Infra bekijken ze samen de
voorbeelden van groenbestrating die aan genoemde
balans beantwoorden. Waterinfiltratie zorgt
ervoor dat het regenwater makkelijk kan worden
opgenomen in de bodem. Dankzij waterdoorlatende
bestrating raakt de riolering minder belast. De
keuze voor groene of waterdoorlatende bestrating
hoeft niet ten koste te gaan van de begaanbaarheid
van de bestrating. Struyk Verwo Infra speelt daar
met diverse mogelijkheden op in, zoals bijvoorbeeld
de Hydro Lineo groenbestrating. Rinke: ‘Deze
betonstraatsteen heeft een nominale maat en
oppervlak, en een begroeibaar oppervlak tussen de
22 procent en 40 procent.’
Nieuwe initiatieven
Lodewijk strijkt even neer op een ranke Greenlinebank met een zitting van bamboe. Deze bank
is onderdeel van een complete nieuwe lijn
straatmeubilair (zie ook pagina 4). Rinke vertelt:
‘Deze lijn is een vervolg op de veel robuustere
Solids en Seats. Deze vormen van straatmeubilair
zijn tevens een ideale opsluiting voor het creëren
van plantvakken en wadi’s. Ze bieden dus zowel
ruimte om te zitten, als ook het omranden van
groen of water. Weer een voorbeeld van de juiste

balans tussen grijs, groen en blauw.’ Op de stand is
ook een Seat Solar te bewonderen. De Seat Solar is
door Struyk Verwo Infra ontwikkeld voor de grote
behoefte aan buitenwerkplekken met stroom. Het
is een bank die past tussen de standaard Solids en
Seats, uitgerust met 230 volt of usb-stopcontacten
die werken op zonne-energie. Lodewijk: ‘Zo’n Seat
vinden mensen nu nog spannend en slim, maar daar
gaat het langzaamaan wel naartoe. Het is belangrijk
dat nieuwe initiatieven niet te snel gaan. De
spreekwoordelijke drempel moet niet te hoog zijn:
wel bezig zijn met het thema, maar zonder dat het
té gek wordt. Dat betekent echter niet dat het niet
goed is om af en toe voor de troepen uit te lopen.’
Genoeg te bieden
Lodewijk en Rinke zijn het erover eens: vijf jaar
geleden waren nog niet veel mensen toe aan het
verduurzamen van de buitenruimtes. Men ging voor
zekerheid en koos voor bestaande oplossingen.
Tegenwoordig zijn er steeds meer duurzame
projecten. Rinke: ‘Gelukkig zijn wij al vroeg
begonnen met ons MVO-beleid. Nu gemeentes er
steeds meer voor open staan, hebben wij meer
dan genoeg te bieden. Wij zijn dan ook nog lang
niet klaar met onze nieuwe, duurzame initiatieven.’
Lodewijk vult aan: ‘Dat maakt het zo interessant om
met bedrijven zoals Struyk Verwo Infra te werken.
Deze markt werd lange tijd toch als conservatief
gezien. Struyk Verwo Infra laat zien dat het ook
anders kan.’
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Plein de Waterkanten in Lisse

Een plek voor school,
sport én buurt
Het Fioretti College en het nieuwe sportcentrum in Lisse zijn onderdeel
van de stedelijke ontwikkeling ‘De Waterkanten’. Een gebied met
woningen en verschillende voorzieningen gesitueerd langs de
ringvaart. Tussen de school en het sportcentrum was een lege ruimte.
Ketner Olsen ontwierp een plein dat bewoners, scholieren en sporters
verbindt – en waar zo nodig ook nog geparkeerd kan worden.

G

a er maar aan staan: een plein ontwikkelen
waar scholieren, buurtbewoners én
sporters zich thuis voelen. En waar je niet alleen
lekker kunt zitten en spelen, maar waar ook ruimte
is voor fietsers én waar tijdens evenementen
eventueel zo’n honderd auto’s kunnen parkeren.
Marjan Ketner, ontwerper van het plein De
Waterkanten, licht toe hoe het ontwerp tot
stand is gekomen. ‘Het plein heeft inderdaad veel
verschillende functies en doelgroepen, maar de
hoofdfunctie is verblijven. De gemaakte keuzes zijn
dus vooral daarop gericht. De verschillende kleuren
in de bestrating maken duidelijk waar auto’s kunnen
parkeren, mocht dat nodig zijn. Het plein fungeert
als overloop van de parkeergarage onder de
sporthal. Er wordt dus niet dagelijks geparkeerd.’
Subtiele parkeeraanwijzingen
Ketner maakte gebruik van Breccia en Lisciobetonstraatstenen in twee kleurmixen: een grijsmix

en een paars-grijze mix. ‘Die kleuren heb ik vooral
gekozen omdat ze qua uitstraling passen bij de twee
nieuwe, moderne gebouwen die het plein omlijsten.
De natuurstenen toplaag maakt het een kleurvaste
steen, in warme tinten.’ Liefst wilde Ketner de
betonstraatstenen in een wildverband laten leggen.
Omdat dat bij machinaal leggen niet mogelijk is,
koos ze een eigen patroon waarbij de koppelstenen
willekeurig en handmatig gekozen zijn. ‘Dat geeft
een onregelmatigheid die ervoor zorgt dat je niet
het idee hebt dat er een vast patroon is gebruikt.’
Een zwarte Liscio-steen markeert de hoek van een
parkeervak. ‘De parkeervakken zijn subtiel. Je kunt
je afvragen of het duidelijk is voor de mensen die
hier tijdens een evenement gaan parkeren. Maar er
zijn in zo’n situatie wel parkeerhulpen aanwezig die
de bezoekers wijzen waar ze kunnen parkeren.’
Op het plein zijn vijf groene ‘eilanden’ gecreëerd,
met zitranden afkomstig uit het Solid en

Case

Seats-programma. De eilanden zijn zo gesitueerd
dat zij de verschillende verkeerstromen naar de
diverse entrees sturen. Binnen de betonnen randen
zijn inhammen gemaakt met een houten zitting,
waardoor er op het grote plein ook kleinschalige
ontmoetingsplekken zijn waar gebruikers wat meer
bij elkaar zitten. ‘Toen ik laatst een kijkje nam, zag ik
dat er veel gebruik wordt gemaakt van de zitjes. Dat
ziet er heel gezellig uit!’
Heel netjes
Een bezoek aan het plein De Waterkanten zorgde
sowieso voor een glimlach op het gezicht van
Ketner. ‘Allereerst omdat het mooi is om te zien
hoe het is geworden, nu het helemaal af is. Het is
een behoorlijk langlopend en gefaseerd project dat
al in 2012 is opgestart. De bouw van de woningen
heeft een tijdje stilgelegen en er moest een weg
omgelegd worden. In het voorjaar van 2017 is het
laatste deel opgeleverd. Met de beplanting van de
eilanden en de bomen in de groene rand rondom
het plein ziet het eruit zoals het bedacht is.’ Ook de
manier waarop de scholieren omgaan met het plein
stemde Ketner tevreden. ‘Het zag er heel netjes uit!
Er ligt geen afval op de grond en het oogt heel fris.

Op het plein zijn vijf groene ‘eilanden’ gecreëerd
met zitranden uit het Solid & Seats-programma.

Net als in de film
Benieuwd hoe het plein eruitziet? Breng dan
een bezoekje aan de bioscoop! De film Misfit
is opgenomen op het plein De Waterkanten
en in het Fioretti College!

Misschien helpt het dat alles zo nieuw is? Ik zou
het niet durven zeggen. Maar het is als ontwerper
natuurlijk wel prettig om te zien!’

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.
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Facts & Figures
Locatie

Plein De Waterkanten, Lisse

Materialen

• 1.035 m²
• 1.240 m¹
• 100 m¹
• 295 m¹
• 3.200 m²
• 400 m²
• 45 st
• 615 m²
• 126 m¹
• 104 st
• 8 st

grijze tegelverharding 15 x 30 x 5 cm grijs
opsluitbanden 10 x 20, 12 x 25 cm grijs
grote opsluitbanden 20 x 60 cm grijs
Amstelband 20/20,5 x 37 x 100 cm Lavaro Bont 703
mixpakket Breccia betonstraatstenen 30 x 15 x 8 cm
Nemaro Argento, Nero Argenta tagenta B, C en E
en Liscio Nero
Breccia betonstraatstenen 21 x 10,5 x 8 cm
Nemaro Argento
Lavaro betonstraatsteen 100 x 50 x 10 cm zwart
groentegel 25 x 25 x 8 cm grijs
prefab traptreden 49/50 x 16/20 x 100 cm grijs
Solids 50/45 x 50 x 200 cm en bijpassende bochten
Seats 50/45 x 50 x 178 cm R=300cm inwendig met
100% FSC houten zitting

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving
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