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Een bijzonder project

Strak lijnenspel
met Planum
boomkransen
Philippe Leemans, architect: ‘Ik werk veel voor scholen
en mocht onlangs een speelplaats voor de Zavo campus
in Zaventem, België ontwerpen. Ik kreeg de volledige
vrijheid, het enige waarmee ik rekening moest houden
was dat ik het gevoel van een stadsplein moest creëren
met een aanpalende Engelse koer (lichtschacht voor
kelderverdieping). Dit werd bereikt door te kiezen
voor een tribunevorm. Om toch wat groen toe te
voegen aan het ontwerp zijn er enkele bomen geplaatst.
Die bomen hebben de Planum als boomkrans gekregen.
Het prettige aan de Planum is dat de elementen
eenvoudig te verwerken zijn door het gewicht ervan.
Daarnaast is de Planum boomkrans stevig waardoor
je er banken op kunt plaatsen en esthetisch is hij
mooi. Vergeleken met de gewone boomkrans, heeft
deze boomkrans echt karakter. De opdrachtgever
zag de Planum voor het eerst, toen dit deel van het
plein af was. De reacties waren erg positief, mede
doordat ik de Planum heb kunnen combineren met een
lijnversterkende bestrating.’
Philippe Leemans, architect, Grobbendonk (BE)
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Whitepaper Onkruidpreventie
Het professioneel gebruik van chemische onkruidbestrij
dingsmiddelen op verhardingen is al enige tijd niet meer
toegestaan in verband met het afspoelen van glyfosaten.
Afgelopen zomer hebben wij het borstelen, branden en
stomen dan ook weer veelvuldig mogen aanschouwen.
Deze methoden zijn helaas ook milieubelastend (CO2 ,
energie), arbeidsintensief en komen bovendien jaarlijks
terug. Een eerste stap voor goed onkruidbeheer is dan
ook preventie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor de portemonnee. In onze nieuwste whitepaper
‘Onkruidpreventie in de Openbare Ruimte’ staan praktische
tips voor het aanleggen van verhardingen en het slim gebruik
maken van groen in de buitenruimte.
Wilt u deze whitepaper ontvangen?
Download deze gratis via de QR-code.

Well-O-Well:
exfiltratiekolk in tegelvorm
De Well-O-Well is een ontwerp van BuroJet en kan worden
gebruikt bij het afkoppelen van daken. De uitstroomtegel sluit
aan op hemelwaterafvoertegels die het water vervolgens verder
transporteren naar een wadi, waterdoorlatende bestrating of een
andere infiltratievoorziening. Doordat de nauwsluitende betonnen
deksel diep in de kolkkop is aangebracht kunnen grote vuildelen
niet in de kolk terecht komen. De deksel is bovendien erg zwaar
en kan alleen met een speciale vacuüm handpomp uitgenomen
worden. Een veilige uitstroomsnelheid waarbij de deksel niet
omhoog komt, is vastgesteld op 1,3 m/s.

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager of
projectadviseur.
Download de leaflet via de QR-code of via
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html
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Cementvrij beton voor
een duurzamere toekomst
Er zijn veel redenen om voor beton en betonproducten
te kiezen. Beton ontwikkelt zich al meer dan duizend jaar
vooruitstrevend en creëert mooie, nuttige en veelzijdige
eindproducten. Beton is betrouwbaar, sterk, flexibel,
veilig en verfraaiend. Beton is zowel in Nederland als
wereldwijd veruit het meest toegepaste bouwmateriaal.
Deze populariteit is het logische gevolg van de
uitstekende eigenschappen.
Op de vraag of beton past bij duurzaam bouwen, wordt
gewezen op de CO2-emissie die wereldwijd veroorzaakt
wordt door beton. Deze ligt op maar liefst 8% van alle
CO2-uitstoot. Terecht dat men daar vraagtekens bij
plaatst. De betonindustrie in Nederland heeft echter
niet stil gezeten en met succes al veel CO2-reducerende
maatregelen doorgevoerd. In Nederland is het percentage
niet hoger dan 1,6% terwijl beton verreweg de grootste
materiaalstroom is. Nederlands beton is daarmee
sowieso een verantwoord bouwmateriaal. Geen
redenen dus om niet te kiezen voor alle oplossingen die
betonproducten bieden.
Toch is dat voor ons geen argument om niet verder
te zoeken naar manieren die het milieu sparen. Na
een periode van ontwikkeling en uittesten zijn wij
erin geslaagd om betonproducten te maken zonder
cement. Door geopolymeertechnologie toe te passen
als vervanger van het bindmiddel cement wordt een
significante CO2-reductie gerealiseerd. Daarbij blijven
bovendien de uitstekende eigenschappen van beton
behouden. Iets wat tot voor kort voor onmogelijk werd
gehouden. In onze fabriek in Tiel zijn wij momenteel een
complete installatie aan het bouwen, zodat wij vanaf begin
volgend jaar op grote schaal cementvrij beton kunnen
produceren. Wij gaan deze producten op de markt zetten
onder de naam CERO.
Bij duurzaamheid hoort openheid en transparantie. Om
de integrale milieubelasting, ongeacht welk product,
eenduidig uit te drukken kan men gebruik maken van de
MKI, Milieu Kosten Indicator. Door middel van rekentools
vertaalt men de LCA van een product naar de MKI
waarde. Door naar de MKI berekening van het product
te vragen, voorkomt men dat men op het verkeerde

been gezet wordt door mooie marketing teksten over
grondstoffen die geen of weinig bijdrage leveren aan CO2reductie in betonproducten.
Wij geven voor onze CERO producten graag aan wat het
verschil in CO2-uitstoot is ten opzichte van traditionele
cementgebonden producten. Daarbij moet voor het juiste
beeld een onderscheid worden gemaakt tussen de meest
vervuilende cementen en de cementen die tegenwoordig
veel worden ingezet. Wat dat eerste betreft kan de
reductie oplopen tot maar liefst 70%. De CO2-reductie
van geopolymeer producten ten opzichte van de
duurzamere cementen ligt op circa 35%.
Wij zien CERO als een belangrijke innovatie en een
stap voorwaarts in duurzaamheid. Naast onze andere
innovaties op het gebied van circulariteit, vergroening,
waterregulering en verfraaiing weer een nieuwe stap
in toekomstbestendige oplossingen. Op de komende
InfraTech laten we deze graag zien en praten u graag
bij. Wij zijn er enthousiast over en blijven volhardend
in de continue zoektocht naar steeds weer nieuwe
mogelijkheden om de openbare ruimte te verduurzamen.
Rinke Veld
Commercieel directeur

Nieuws

NK Stoepranden
groot succes
Jantje Beton zet zich samen met kinderen
in voor meer en uitdagender speelruimte
en meer speeltijd. Spelen is niet alleen het
belangrijkste onderdeel van een gezond
leven, het is ook nog eens het leukste.
Daarom zegt Jantje Beton… STOP NOOIT
MET SPELEN!

© Presstigieux

© Presstigieux

Al jaren dragen wij Jantje Beton een warm hart toe.
Het NK Stoepranden was een groot succes. In de
ultieme finale op 16 september in Rotterdam speelden
ook onze trottoirbanden een hoofdrol. Felicitaties aan
de winnaars!

Bekijk ook de aftermovie

Sneller op de hoogte
via digitale nieuwsbrief
Via BuitenBeeld houden wij u 2x per jaar op de
hoogte van nieuws, cases en ontwikkelingen
binnen én buiten onze organisatie. Wilt u
eerder op de hoogte zijn van onze nieuwste
producten, inspirerende projecten en diensten?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief!
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt
al in december. Schrijf u nu in via
www.struykverwoinfra.nl of gebruik
de QR-code.
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InfraTech 2019 – Future proof
De belangrijkste vakbeurs voor de
infrasector is hét kennisplatform
waar opdrachtgevers, aannemers,
ingenieursbureaus en toeleveranciers
laten zien waarom de Nederlandse
infrasector al jarenlang tot de
wereldtop behoort.

Met 637 exposanten en 21.017 bezoekers was InfraTech 2017 groter
dan ooit. InfraTech 2019 is van 15 t/m 18 januari 2019 en het ziet er
wederom naar uit dat records worden verbroken. Ook deze editie is
Struyk Verwo Infra weer prominent aanwezig. Op een stand van 160 m²
ervaart u hoe wij invulling geven aan het beursthema ‘future proof’. In
diensten, producten én samenwerkingsverbanden.
Komt u ook? Wij hebben alvast voor u een
voorregistratiekaart in deze BuitenBeeld bijgevoegd.
U vindt ons op de vertrouwde locatie.

HAL 5

STAND 5.200

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 de volgende data
dan alvast in uw agenda.

InfraTech
15 – 18 januari 2019, Rotterdam
Infra Relatiedagen
5 – 7 februari 2019, Hardenberg

Nieuws

Zarafa - natuurlijke
bestratingspatronen met
één organische vorm
Een steen die elke keer weer uniek lijkt: de Zarafa parksteen. Deze nieuwe steen is zo
ontworpen dat er meerdere patronen met één organische vorm kunnen worden gelegd. Warme
nuancerende tinten en onregelmatige contouren wekken de indruk van gebroken aarde of
een dierenhuid patroon. Door zijn vorm lijkt de Zarafa steeds uniek en met zijn verdraaiende
positie ontstaat een willekeurig bestratingspatroon met een natuurlijke uitstraling.
Zarafa parkstenen zijn leverbaar met een kleurvaste
ongewassen deklaag (Baleno/Novato) of met een
gewassen deklaag (Breccia/Lavaro). Binnen deze
texturen bestaat de keuze uit een veelvoud van
natuursteengranulaten. Bovendien zijn combinaties
van texturen mogelijk.

de economische voordelen van een betonnen
bestrating.

Meer informatie?

Praktische mixpakketten
Door zijn speciaal in elkaar grijpende vorm
ontstaat een stabiel pakket, waardoor de Zarafa
parksteen per laag machinaal te verleggen is. Het
is mogelijk om per laag kleuren te mixen. Zarafa
combineert daarmee de visuele aantrekkingskracht
van een onregelmatig gevormde natuursteen met

Neem contact op met
uw accountmanager of
projectadviseur.

Zarafa parkstenen in mixpakket Breccia Nero Grigio 784/785/786.

Zarafa parkstenen in mixpakket Breccia Savanne A/B/C/D.

Download de leaflet via de QR-code of via
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html
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NIEUW ONTWORPEN PARKSTEEN VOOR HET HOUTHAVENPARK

Vijfkantige Penta voor
organische voet- en fietspaden
Het Houthavengebied in Amsterdam is volop in ontwikkeling.
Naast de nieuwe woonwijk is de Spaarndammertunnel een
aanwinst. Niet alleen om de verkeersstroom uit de woonomgeving
te weren, maar ook omdat er op de tunnel een park wordt
gerealiseerd. Het park vormt de verbinding tussen de oude en de
nieuwe woonwijk. Struyk Verwo Infra ontwikkelde voor dit park
de vijfkantige parksteen Penta.

D

oordat in het Houthavengebied in
Amsterdam een nieuwe woonwijk werd
ontwikkeld, besloot de Gemeente Amsterdam
dat er ook een andere oplossing moest komen
voor al het verkeer dat tot dan toe over de
doorgaande weg door hetzelfde gebied reed. Er
werd besloten de Spaarndammertunnel te bouwen.
De ruimte bovenop de tunnel moest een stadspark
worden dat de Spaarndammerbuurt en de nieuwe
Houthavenbuurt met elkaar verbindt.
Groen en verharding als één geheel
Hoofdontwerper Ruwan Aluvihare van Gemeente
Amsterdam kreeg de opdracht het park te
ontwerpen. Aluvihare: ‘Het park op de tunnel is een
langgerekt, smal park geworden dat op het breedste
punt 80 meter breed en op het smalste punt 40
meter breed is. De vraag was hoe zo’n smalle strook
een sterk en eigen karakter kon krijgen, zodat de
ruimte niet op een veredelde verkeersberm zou
lijken. Ik wilde dat de twee elementen “groen” en
“verharding” organisch in elkaar over zouden gaan.’

In eerste instantie ging Aluvihare tekenen met
steentjesverharding en tegels die hij liet verspringen.
Het had niet het gewenste resultaat. ‘Ik kwam al
snel op het idee om voor dit project een steen
te laten ontwikkelen. Wat ik zocht was een
mozaïeksteen die half groen en half verhard zou
zijn. Een heel chique grastegel dus. Ik weet dat
Gertjan van Doggenaar, project adviseur van Struyk
Verwo Infra, altijd meedenkt en kritisch is als ik
met een nieuw idee kom, dus was het voor mij
vanzelfsprekend dat ik hem ook nu om advies vroeg.’
Terwijl Van Doggenaar en de technisch tekenaar
van Struyk Verwo Infra met elkaar om de tafel zaten
om een goede oplossing voor de tegel te bedenken,
veranderden de plannen voor het Houthavenpark.
Aluvihare: ‘In het nieuwe plan was meer ruimte
opgenomen voor groen dan in het oorspronkelijke
plan, en daardoor minder voor de verharding.
De halfgroene tegel die ik had bedacht, was vrij
ingewikkeld. Om de juiste afstand tussen de tegels te
garanderen, zou er een afstandhouder aangebracht

Case

Onderscheid tussen looppaden en fietspaden is gemaakt door de
fietsroute in zwarte stenen uit te voeren en het wandelpad in witte.
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FACTS & FIGURES
Locatie

Houthavenpark in Amsterdam

Bijzondere
materialen
1e fase

• 350 m²

Penta 35/49,5 x 12 cm met
een Breccia Negri deklaag
(4,37 stuks p/m²)

• 930 m²

Penta 35/49,5 x 12 cm met
een Breccia Bianco deklaag

• 900 m²

Penta 35/49,5 x 12 cm
Breccia Bianco

Te leveren
materiaal
2e fase

moeten worden en het gras zou uiteindelijk eerst
twaalf centimeter beton moeten overbruggen
voordat het aan de oppervlakte zou komen. We
besloten daarom voor een iets eenvoudiger ontwerp
van de tegel te gaan. Het groene karakter verdween
daardoor, maar de mozaïekvorm bleef hetzelfde.’
Voetpad in mozaïekvorm
De Penta, de parksteen die voor het Houthavenpark
werd ontwikkeld, is een vijfkantige steen met een
lange kant, twee middellange kanten en twee korte
kanten. De stenen zijn zo gemaakt dat ze als een
mozaïek in elkaar passen. Aluvihare: ‘Bovendien
is het een robuuste parksteen die wel tegen een
stootje kan. En mocht er toch iets stuk gaan, dan
kan hij eenvoudig worden vervangen. Met de Penta
hebben we een heel organisch voetpad kunnen
maken in elke gewenste vorm. Het pad loopt
slingerend door het park. Doordat de stenen geen
strakke lijn vormen, zoals andere stenen of asfalt dat
wel zouden doen, loopt het gras af en toe in en de
parksteen af en toe uit. Groen en verharding vloeien
zo in elkaar over.’
Hoewel de tunnel sinds begin 2018 in gebruik is,
wordt het park in drie fases gebouwd. De komende
twee jaar wordt in het Houthavengebied nog
volop gebouwd en het bouwverkeer moet nog
regelmatig gebruik maken van het terrein. Het
centrale deel van het park is wel gerealiseerd en in

gebruik genomen. Aluvihare: ‘Voor de aannemer
was het even wennen om met de Penta te werken.
Veel aannemers zijn gewend banden te leggen en
van daaruit te tegelen. Met de Penta kan dat niet.
Achteraf denk ik dat het sneller was gegaan als we
de aannemer wat meer uitleg hadden gegeven over
de vorm en de mogelijkheden van de Penta. Nu
was hier en daar een correctie nodig, omdat werd
afgeweken van het ontwerp.’
Aan de rand van het middendeel van het park is
een school gevestigd. De leerlingen maken van het
park gebruik tijdens de speelpauzes. Onderscheid
tussen looppaden en fietspaden is gemaakt door
de fietsroute in zwarte stenen uit te voeren en het
wandelpad in witte. Aluvihare: ‘Het park heeft echt
het karakter gekregen, dat ik voor ogen had. De
verharding doorsnijdt het groen niet op zo’n manier
dat het gefragmenteerd raakt. Het patroon van
groen en parkstenen dat is aangebracht maakt het
park autonoom en heel sterk in uitstraling.’

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

Case
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NIEUWE AANBLIK VOOR RIJNHAVENKADE

Een mozaiëk van
industriële vloerplaten
Van een onaantrekkelijke, kale vlakte is de Rijnhavenkade begin
2018 getransformeerd tot een aangenaam verblijfsgebied. De
kade werd volledig op de schop gegooid en kreeg dankzij creatief
gebruik van grote industriële betonplaten een moderne uitstraling.
Met resultaat: het gebied bruist weer.

H

et Rijnhavengebied in Alphen aan de Rijn,
ooit bedoeld als plek waar schepen zouden
aanleggen en waar overslag zou plaatsvinden, was
al jaren in onbruik. De kade was veranderd in een
parkeerplaats voor vrachtwagens en de vaarroute
werd niet gebruikt. Nu de stad steeds meer
richting Rijnhaven beweegt, moest het gebied op de
schop. Fred Lansbergen, landschapsontwerper van
Starling Structures, kreeg de opdracht om van de
Rijnhavenkade een aantrekkelijk verblijfsgebied te
maken met de rauwheid van de haven. Lansbergen:
‘Om het havenachtige karakter te behouden, wilde
ik gebruik maken van een doelmatige verharding.
Grote betonplaten zijn daar heel geschikt voor.
Om te voorkomen dat het een saaie oppervlakte
zou worden en om verschillende plekken te
kunnen markeren, heb ik gebruik gemaakt van
diverse kleuren. In een vroeg stadium heb ik
contact opgenomen met Struyk Verwo Infra om te
bespreken of dat wat ik had getekend, daadwerkelijk
zou kunnen worden uitgevoerd. Het ontwerp
bestond uit een mozaïek van vloerplaten variërend
in formaat en kleur.’

Levering op maat
Voor de fabriek in Vlaardingen is het geen probleem
om de vloerplaten te produceren, maar een project
als dit vergt wel het nodige voorwerk. Léon Nobels,
sales manager bedrijfsterreinen bij Struyk Verwo
Infra legt uit: ‘De planning is het belangrijkst. De
vloerplaten waren in fases nodig, en moesten zo
worden ingeroosterd dat ook de normale productie
door kon blijven draaien. We moesten op volgorde
produceren, zodat precies de benodigde vloerplaten
klaar zouden liggen om afgeleverd te worden, op
het moment dat de aannemer ze in het project
wilde verwerken. Dit zijn artikelen die niet in bulk
gemaakt worden, maar klantspecifiek. Eenmaal
geproduceerd, zijn de platen op een logistiek
gunstige manier weggezet, zodat de chauffeur zijn
vrachtwagen zonder problemen kon laden. De
chauffeurs zijn heel belangrijk in zo’n traject. Zij
zijn de laatste schakel en vormen het visitekaartje
van ons bedrijf.’ Dat de chauffeurs een stap extra
hebben gezet in dit project, beaamt ook aannemer
Frans Verhoeven van Schouls Leiden: ‘Ik gaf elke
dag aan de chauffeurs van Struyk Verwo Infra door
welke platen ik de volgende dag nodig had. Als de

Case

Alle maten en kleuren zijn volgens een gedetailleerde tekening van de ontwerper verwerkt.

stratenmakers het patroon goed hadden gelegd, was
de vrachtwagen leeg. Dat was een mooi handvat,
een extra controle. Het contact met de chauffeurs
verliep vlekkeloos. Het was voor mij belangrijk dat
ik per dag kon bijhouden wat er binnen kwam en
wat er uit ging. Anders was het overzicht totaal weg
geweest.’
Naast de logistieke uitdaging, was er ook de
esthetische. Nobels: ‘Al onze producten zijn KOMO
gecertificeerd, er is dus vrijwel geen tolerantie in
afmetingen. De verschillende platen mochten na
het leggen niet stoten. En omdat deze betonnen
vloerplaten niet op een industrieel terrein terecht
zouden komen, maar in een openbare ruimte zijn
we extra kritisch geweest op het uiterlijk van de
platen. We zijn altijd kritisch, maar een vlekje op
een industriële vloerplaat is geen probleem als er
dagelijks honderd vrachtwagens overheen rijden.
Nu deze industriële vloerplaat voor een heel ander
terrein werd ingezet, kon een vlekje hier of daar
veel verschil maken.’
Variatie in kleur, formaat en legrichting
Ontwerper Lansbergen liet ook niets aan het
toeval over. Maakte hij in eerste instantie een
ontwerp waarin de verschillende platen random
waren toegepast, besloot hij uiteindelijk een heel
gedetailleerde tekening te maken. Lansbergen:
‘Ik wilde er zeker van zijn dat de kade er uit zou
komen te zien, zoals ik het had bedacht en wilde
voorkomen dat er in de uitvoering vier donkere
platen naast vier lichte platen zouden komen.
Om een goede, regelmatige verdeling te kunnen
garanderen, heb ik alles in de maat gezet en heb ik
de verschillende kleuren duidelijk aangegeven. Die
tekening is naar de aannemer gegaan en hij heeft

het op deze manier samen met Struyk Verwo Infra
gesorteerd en neergelegd.’ Verhoeven beaamt dat
het project verre van standaard was. Verhoeven:
‘We denken bij verharding vaak aan kleine
elementen, zoals stenen en tegels. Dit ontwerp
had platen van 200 x 200 cm, 100 x 200 cm en
100 x 100 cm. Bovendien hadden we naast de
verschillende formaten en kleuren ook te maken
met een steeds variërende legrichting. Door het
formaat konden er nauwelijks hoogteverschillen
worden overwonnen, want de platen mogen niet
stoten. De stratenmakers hebben de kade exact
volgens tekening gelegd.’
Lansbergen, Verhoeven en Nobels kijken alle drie
met trots terug op het project. Lansbergen: ‘De
Rijnhavenkade is nu ruim een half jaar in gebruik en
je ziet dat er zich nu allerlei activiteiten ontwikkelen.
Het water wordt na twintig jaar weer gebruikt door
plezierboten en in de oude, leegstaande panden
rondom de kade vestigen winkels en bedrijven zich. Je
merkt aan alle kanten dat deze plek weer gaat bruisen.’
Ook Nobels kijkt tevreden als hij denkt aan het
eindresultaat: ‘Ik ben er niet alleen trots op dat wij met
het team van productie, verkoop en logistiek de platen
met de diverse kleurschakeringen zo hebben kunnen
leveren. De platen zijn vervolgens in hoog tempo
verwerkt door de aannemer. Knap werk.’

Meer informatie?
Neem contact op met uw accountmanager
of projectadviseur.
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FACTS & FIGURES
Locatie

Rijnhavenkade in Alphen aan de Rijn

Bijzondere
materialen

• 770 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
200 x 200 x 14 cm grijs

• 164 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
200 x 200 x 14 cm donkergrijs

• 188 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
200 x 200 x 14 cm zwart

• 654 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 200 x 14 cm grijs

• 764 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 200 x 14 cm donkergrijs

• 546 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 200 x 14 cm zwart

• 131 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 100 x 14 cm grijs

• 200 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 100 x 14 cm donkergrijs

• 129 m²

Vloerplaat zonder hijsbuis
100 x 100 x 14 cm zwart

In de spotlights

Vijf keer
groenbestrating
Bij de (her)inrichting van de stedelijke omgeving vraagt
klimaatadaptie om meerdere oplossingen tegelijk. Eén van die
oplossingen is meer groen in de verharding (open verharding).
Groen maakt de openbare ruimte aantrekkelijk, houdt
minder warmte vast en verkoelt door verdamping van water.
Bovendien voorkomt het uitdroging door waterinfiltratie en
kan het bij extreme regen een hoeveelheid water bufferen. Met
groenbestrating blijven openbare ruimtes bovendien toegankelijk
en zorgt het tegelijk voor een duurzame leefomgeving.

Square - hybride
groenzone
De Square – hybride groenzone
is een elementenverharding
met grote grasopeningen van
20 x 20 cm voor optimale
groeiomstandigheden. Leverbaar
met witte opvulstenen om
parkeervakken aan te duiden
en/of looppaden te maken.
Door zijn maatvoering is deze
groenbestrating aansluitbaar
op een gesloten bestrating van
20 x 10 cm in dezelfde textuur.

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

Veelzijdigheid van
Hydro Lineo

Ontwerpvrijheid
met Greenbrick

Een concept van drie
verschillende modellen
groenstenen met een uniforme
buitenmaat van 30 x 10 cm, wat
de stenen onderling uitwisselbaar
maakt. Enkel de breedte van de
verbrede voeg – waarmee men
gras- of grindlijnen creëert –
varieert. Dit laat toe vloeiend
over te gaan van een gesloten
naar een open bestrating.

Het Greenbrick concept bestaat
uit kunststof “holle stenen” van
21 x 10,5 x 8 cm die worden
opgevuld met teelaarde waarin
gras voldoende ruimte krijgt om
te groeien. De combinatie van
Greenbrick grasbestrating met
gesloten verharding zorgt voor
een optimale begaanbaarheid
en een groene uitstraling. Ook
leverbaar als machinaal pakket.
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Square cross in
machinaal pakket
Voor het snel en eenvoudig
leggen van groenbestrating of
grasstraten. Elke laag bestaat uit
12 stenen van 30 x 30 cm met
grasopeningen van 10 x 10 cm.
De Square cross is op regulier
straatwerk van 20 x 10 cm aan
te sluiten.

Groenstenen
De Groensteen van 25 x 25 cm
heeft rondom extra grote
uitsparingen voor een groen
straatbeeld en is toepasbaar
voor parkeerplekken, opritten
en groenstroken in blok- of
halfsteensverband.

Case

FACTS & FIGURES
Locatie

Verbindingsweg door Riel

Materialen

• 128 st

Verkeersplateaus CROW
50 km/h sinus 8 cm grijs

• 4.800 m²

Silent Way betonstraatstenen
21 x 10,5 x 8 cm paars

• 2.800 m²

Silent Way betonstraatstenen
21 x 10,5 x 8 cm geel

• 4.200 m²

Silent Way betonstraatstenen
20 x 20 x 8 cm rood

BuitenBeeld 19
NIEUWE BESTRATING VOOR VERBINDINGSWEG DOOR RIEL

Minder geluidsoverlast
dankzij Silent Way
Omdat de weg tussen Goirle en Alphen jarenlang voor klachten
over (geluids)overlast zorgde, is de weg het afgelopen jaar
grootschalig aangepakt. De bestaande verharding werd vervangen
door Silent Way geluidsreducerende bestrating, om zo een
geluidsreductie van tenminste 3 dB te realiseren.

D

oor de kleine kern van Riel loopt een
weg die Goirle en Alphen met elkaar
verbindt. Het vele lokale verkeer is al jaren een
punt van discussie. Veel omwonenden hebben door
de tijd heen hun beklag gedaan over de route: Er
wordt te hard gereden, er gaat te veel verkeer
overheen en de maatregelen die worden genomen,
zoals plateaus en drempels, zorgen voor trillingen
en geluidsoverlast. De afgelopen tien jaar is de
verbindingsweg zeker drie keer aangepast om de
overlast te verminderen. De weg was dan ook lange
tijd onderdeel van de politieke agenda.
Verbindingsweg op de schop
In oktober 2017 is de weg door Riel opnieuw op de
schop gegaan. Er is besloten de bestaande verharding
geheel te vervangen door een geluidsreducerende
verharding. ‘Zo is de opdracht op de afdeling
Realisatie en Beheer van de gemeente Goirle terecht
gekomen’, vertelt Ronald Rombouts, projectleider
Realisatie en Beheer. Rombouts: ‘Terwijl het bestek
werd getekend, hebben we bekeken of er nog andere
werkzaamheden, zoals rioolwerkwerkzaamheden,
konden worden meegenomen. Zo konden we
ervoor zorgen dat de weg slechts één keer langdurig
opgebroken zou zijn.’ Om de geluidsoverlast te
verminderen had de gemeente kunnen kiezen
voor asfalt, maar in plaats daarvan hadden stenen

de voorkeur. Rombouts: ‘De keuze voor losse
elementen is om verschillende redenen gemaakt. Zo
zijn stenen beter bestand tegen in- en uitdraaiend
verkeer op kruispunten dan asfalt, hebben elementen
de voorkeur boven asfalt als er kabels en leidingen in
de rijbaan liggen, is men geneigd om harder op asfalt
te rijden dan op stenen en passen stenen beter bij
het dorpskarakter dan asfalt.’

Case

Voor: het oude wegdek in Riel zorgde voor veel klachten van
omwonenden.

Onafhankelijk onderzoek
Nadat de eisen voor de toekomstige verharding op
een rij waren gezet, was het eenvoudig de juiste
steen uit te zoeken. Rombouts: ‘We hebben ons
gebaseerd op goed onderbouwde, onafhankelijke
onderzoeken en rapporten. Daaruit komt dat de
betonstraatsteen Silent Way van Struyk Verwo Infra
de meeste geluidsreductie oplevert. We hebben
deze steen al eens toegepast in een ander project,
maar dan in een andere kleurstelling. Daardoor
wist ik dat het verschil met gewone bestrating al
te horen is, zonder dat je daar meetapparatuur
voor gebruikt. In het project Riel is afgesproken
dat de geluidsoverlast met 3 dB naar beneden
moest worden gebracht. Dat zou zeker haalbaar
moeten zijn.’ Aannemer Paulissen Grond, Water
en Wegenbouw mocht de opdracht uitvoeren en
nam contact op met Struyk Verwo Infra. Rombouts:
‘Struyk Verwo Infra is ook bij ons een aantal keer
langs gekomen voor advies in het project.’ Op de
rijbaan is gebruik gemaakt van een kei-formaat
betonstraatsteen. De fietspaden kregen 20 x 20 cm
blokjes in rood, zodat er een duidelijk onderscheid
is ontstaan tussen fietspad en rijbaan.

Na: met de Silent Way werd een geluidsreductie gerealiseerd van
minstens 3 dB.

Bevredigend resultaat
De hele uitvoering van het project heeft driekwart
jaar geduurd. In die periode is van kruispunt
naar kruispunt gewerkt, om de overlast voor
omwonenden en de vaste gebruikers van de route
door Riel zoveel mogelijk te beperken. Vooraf
werd gemeten wat de bestaande bestrating en het
verkeer dat er gebruik van maakte aan decibellen
produceerden. Afgelopen september is deze
geluidsmeting opnieuw gedaan, om zo te toetsen
wat de Silent Way aan geluidsreductie heeft
opgeleverd. Rombouts: ‘Uit het geluidsrapport, dat
we hebben ontvangen van de Omgevingsdienst,
blijkt dat de nieuwe bestrating een gemiddelde
geluidsreductie van 6-7 dB heeft ten opzichte van de
oude bestrating. Een mooi resultaat waarmee het
nut van het project duidelijk is aangetoond.’

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

STABIEL DANKZIJ EIGEN GEWICHT
ZONDER OPSLUITING TE PLAATSEN

Creatief met eenvoudige traptreden
Dat de producten van Struyk Verwo Infra niet alleen
geschikt zijn voor het doel waarvoor ze in eerste
instantie zijn bedoeld, werd onlangs bewezen in de
passantenhaven van Terschelling. Van eenvoudige
traptreden werd daar een tribune gecreëerd.
Traptreden 60 x 40 x 60 cm en 65 x 40 x 60 cm in
de uitvoering Lavaro zwart grof basalt zijn nieuwe
modellen in het al zeer uitgebreide assortiment. Deze
traptreden worden in repeteerproductie gemaakt
en hebben daardoor een korte levertijd. Door deze
elementen niet alleen aan de voorzijde en bovenzijde
uit te wassen, maar ook aan de zijkanten, kunnen
ze makkelijk zonder opsluiting in het talud worden
geplaatst. Het eigen gewicht en de afmeting zorgen
voor een stabiel resultaat. De traptreden worden niet
alleen gebruikt om mooie en praktische trappen mee
te maken.

In de passantenhaven van Terschelling werd met
bovengenoemde traptreden en een traptrede
30 x 20 x 100 cm een speelse tribune gevormd die
uitzicht geeft op het kunstwerk van Marc van VIiet.
Zo is een uitnodigende plek ontstaan waarvan je
kunt afdalen naar het water en waarop je op een van
de elementen rustig kunt zitten om te genieten van
de omgeving. Met deze 3 eenvoudige rechthoekige
traptreden maak je dus een mooi gevarieerd project.

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

Interview

Tips Beplanting
Groenbestrating
Door de klimaatverandering komt er steeds meer vraag naar
open bestrating. Deze groenbestrating is deels een oplossing voor
het afvoeren van hemelwater en het verlagen van de hittestress.
Maar hoe beplant en onderhoud je deze bestrating? We vroegen
het grasspecialist Jan van den Boom, van Barenbrug.
Moment
‘Belangrijk bij het inzaaien van gras zijn een aantal
factoren: temperatuur, licht en vocht. Tussen april
en oktober is er voldoende licht om de graszaden
te laten ontkiemen. Ook de temperatuur zal in
deze periode hoog genoeg zijn. Dan moet alleen
nog in de gaten worden gehouden dat er voldoende
vocht is. In heel droge perioden kunnen de zaadjes
wat water toegediend krijgen. Niet te vaak, want
de wortels moeten zelf op zoek gaan naar vocht in
de grond. Zijn de omstandigheden nog niet ideaal,
dan is er niets aan de hand. De zaadjes ontkiemen
weliswaar nog niet, maar zullen dat wel doen zodra
alle factoren in orde zijn.’
Ondergrond
‘Voor gras is een bodem met zoveel mogelijk
organische stoffen en lucht erin ideaal. Helaas is
de grond dan te zacht om overheen te rijden, dit
is eerder akkerbouwgrond. Indien het gras moet
komen in een groenbestrating voor bijvoorbeeld
een parkeerplaats, dan wordt vaak een puinbed
als ondergrond gebruikt. Hierop blijven de stenen
goed liggen en deze bodem is stevig genoeg om
auto’s en vrachtverkeer te dragen. De grond onder
de groenbestrating is vaak schraler dan de grond in
de stenen. De grond in de stenen moet minimaal
een organisch stof-gehalte (hummusgehalte) van
2 hebben, maar 4 is voor het gras nog beter. De
keuze die daarin wordt gemaakt is afhankelijk van het
doel van de stenen. Hoe hoger het organisch gehalte,
hoe langzamer het water wordt afgegeven aan de
ondergrond. Wordt de groenbestrating aangelegd om

het hemelwater sneller af te voeren, dan is het beter
om een organisch stof-gehalte van 2 te kiezen.’
Grassoort
‘Als er op een dichte bodem wordt gewerkt, is het
verstandig te kiezen voor grassoorten met sterke
wortels. We adviseren dan een mengsel waarin
Rietzwenk is opgenomen. Rietzwenk kenmerkt
zich door sterke wortels die 60 centimeter, tot
een meter de grond in gaan, op zoek naar water.
We werken altijd met een mengsel van twee of
drie verschillende soorten graszaden. Zo kunnen
we onvoorziene omstandigheden opvangen. Als de
ene soort onverhoopt niet aanslaat, betekent dat
niet dat al het gras verloren is. De eerste kiemen
ontstaan na ongeveer twee weken, er vanuit gaande
dat er voldoende licht en vocht is. Als de plantjes
netjes onder de betonrand zitten, kan er na zes
weken overheen worden gereden.’
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Beplanting
‘De zaaidichtheid is afhankelijk van de grootte van
het graszaad. Van grof graszaad is 300 kg/ha nodig,
van fijn graszaad is 150 kg/ha voldoende. Vul de
groenbestrating met grond tot 1 cm van boven.
Zaai dan het graszaad erin en bedek dat met een
klein laagje zand. De steen zit dan “los” vol. Na het
aandrukken is de steen weer tot 1 cm van boven
gevuld. Als het ontkiemde gras dan tussen een wiel
en de betontegel komt, loopt het weer uit. Is de
groenbestrating tot aan de rand gevuld, dan is de
kans groot dat het plantje kapot wordt gereden en
dood gaat.’
Onderhoud
‘De hoeveelheid onderhoud die aan een
groenbestrating moet worden besteed, is afhankelijk
van het gewenste beeld. Is dat het beeld van een
berm, dan is twee of drie keer per jaar maaien
genoeg. De vraag is hoe hoog het gras mag
worden. In het begin zal het gras sneller groeien
en is tweewekelijks maaien misschien wenselijk.
Als de omstandigheden minder goed worden,
bijvoorbeeld doordat er veel verkeer over de
grasstenen rijdt, zal er minder gemaaid hoeven

worden. Met groenbestrating kun je niet veel
meer doen dan maaien. Er kan een gebruikelijke
grasmaaier overheen, als het mes maar wordt
afgesteld op minimaal 3 cm vanaf de grond. Hoe
meer bladoppervlak er overblijft, hoe minder het
plantje in de stress schiet en hoe sneller het gras
zich herstelt. Als bij het aanleggen een rijk substraat
is gebruikt, is bemesten meestal niet nodig.’
Groenbestrating in de woonwijk
‘Ik vind gras en dus groenbestrating in een woonwijk
altijd een aanrader. Het geeft sowieso meer groen
en helpt bij het afvoeren van regenwater. Voor het
gras geldt wel: hoe intensiever het bereden wordt,
hoe moeilijker het gras het heeft. Accepteer je dat
op de parkeerplaatsen 80% van het gras het goed
doet en er dus af en toe een plantje wegvalt, dan zie
ik geen reden om het niet te doen. Het moet niet
zo zijn dat auto’s heel lange tijd op dezelfde plek
geparkeerd blijven staan. Dan krijgt het plantje te
weinig licht en zal het doodgaan. Ik heb ook mooie
voorbeelden gezien van groene rijbanen. Het kan
wel, maar tot nu toe is niet getest hoe intensief de
groenbestrating bereden kan worden zonder dat het
plantje doodgaat.’

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving
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