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Een bijzonder project

Solids als
bootcamp-element
Marjan Ketner: ‘De Waanzinnig Waldecktuin is een
buurttuin die op initiatief van de omwonenden is
ontstaan. Voorheen bestond het terrein uit oude
moestuintjes, een voetbalveldje en verder een
verwaarloosd terrein. Belangrijk was dat de buurttuin
een plek zou worden waar jong en oud graag komt.
Dat betekende dat er niet alleen een leuke plek
moest komen om te zitten, te tuinieren of te spelen,
maar ook een plek om te sporten. De Solids van
Struyk Verwo Infra passen perfect in het ontwerp.
Ik heb ze gebruikt als zitelement én als bootcampelement door aan een aantal Solids RVS beugels toe te
voegen. Je kunt er verschillende oefeningen uitvoeren,
zoals sit-ups, push-ups en jumps. De Solids met RVS
beugels zijn gekeurd door
het Keurmerkinstituut en
mogen nu als gecertificeerde
sport en spel elementen in
de openbare ruimte worden
geplaatst. Ze voldoen aan
alle veiligheidseisen met
betrekking tot spelen en
bewegen.’
Marjan Ketner, landschapsontwerper
bij Ketner Olsen
(in samenwerking met Marjan
Verboeket van Studio Papas)
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Nieuw
Grasbetonstraatsteen Mirum
Groendoorlatende bestrating is zowel een oplossing voor de afvoer van
hemelwater als het verlagen van hittestress. Het wordt veelvuldig ingezet bij
het vergroenen van de buitenruimte. Struyk Verwo Infra biedt een ruim aanbod
in groenbestrating. Nieuw in het assortiment: grasbetonstraatsteen Mirum.
Klassiek in formaat, nieuw in looks en karakter.
Mirum is een grasbetonstraatsteen in het
klassieke formaat 60 x 40 x 12 cm, maar heeft een
hedendaagse look. Met 48% aan groeioppervlak
en relatief groot stapoppervlak kunnen Mirum
grasbetonstraatstenen op een esthetische manier
worden geïntegreerd in de bestrating van de publieke
buitenruimte.

De betonstraatsteen leent zich perfect voor het
creëren van een strak lijnenpatroon waarin groen en
beton elkaar afwisselen. Het repeterende karakter
zorgt voor uniformiteit, hoe de Mirum ook wordt
geplaatst. Doordat de nokken zijn geïntegreerd kan
Mirum zowel in blokverband als in elleboogverband
worden geplaatst.

Meer informatie?
Download de leaflet via de QR-code of via
www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html
Vraag uw vaste contactpersoon naar de
mogelijkheden van groenbestrating.

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.

Vakbeurs Klimaat
21 november, Houten
Infra Relatiedagen
4 - 6 februari 2020, Hardenberg
Vakbeurs Sportaccommodaties
5 maart 2020, Houten
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Column

Innovatie door samenwerking
en kennisdeling
In onze GWW markt zoeken steeds meer
ketenpartners elkaar actief op. Daardoor zijn belangrijke
samenwerkingsverbanden ontstaan waar ook Struyk
Verwo Infra aan deelneemt. Partijen hebben hun eigen
rol in de keten en daarmee ook specifieke kennis.
Door deze kennis te delen en samen te werken kunnen
wij met elkaar de branche toekomstbestendig maken
en het maximale bereiken op gebied van innovatie,
duurzaamheid en digitalisering.
Wij spelen inmiddels een actieve rol binnen het
Betonakkoord, Green deal duurzaam GWW
en BouwCirculair. Deze hebben als doel om de
duurzaamheidseisen die aan de inframarkt worden
gesteld, concreet in te vullen. Een goed voorbeeld is
de BRL K11002 die in nauwe samenwerking tussen
BouwCirculair, Kiwa en branchegenoten tot stand
is gekomen. Deze nieuwe BRL geeft garanties dat
betonproducten voldoen aan de duurzaamheidseisen
gesteld in het moederbestek van BouwCirculair.
Samen met partners innoveren en inspelen op actuele
thema’s in de openbare ruimte heeft ons al veel
gebracht. Ons recyclingconcept C4C – waarmee iedere
opdrachtgever in staat wordt gesteld om zijn betonafval
hoogwaardig te hergebruiken – is daarvan een goed
voorbeeld. Met alle ketenpartners samen, breng je zo
de circulaire economie op gang. Zo zijn er inmiddels
ook oplossingen voor waterregulering, vergroening
en onkruidpreventie. In deze BuitenBeeld editie vindt
u voorbeelden terug van de toepassing van C4C en
waterdoorlatende bestrating, maar ook van stijlvolle
groenafbakening door nieuwe parkbanden genaamd
Greenline, voor ons ontwikkeld door ontwerpbureau
Blom&Moors.
Een belangrijke doorbraak in de verduurzaming van
onze betonproducten is CERO cementloze beton. Wij
maken daarbij gebruik van een kennisorganisatie genaamd
SQAPE. Deze heeft een techniek ontwikkeld waarbij
geopolymeer het bindmiddel cement volledig vervangt.
Het resultaat is een product met dezelfde eigenschappen
en hetzelfde uiterlijk als cementgebonden beton maar
met een zeer lage MKI.

Innovatie is voor ons een continu proces. De afgelopen
periode hebben wij een externe partij ingeschakeld die
een innovatie-methode ontwikkelde genaamd VOORT.
Bij deze methode wordt nadrukkelijk de input van de
markt gezocht. Het projectteam heeft klantgroepen
samengesteld, hun behoeften in kaart gebracht en
hen oplossingen voorgelegd. Ook weer een vorm van
samenwerking die toekomstgerichte oplossingen voor
de inframarkt dichterbij brengen. De innovaties die de
komende jaren uit dit traject voortvloeien, delen we
graag met u.
Na het lezen van al deze mooie resultaten dankzij
vruchtbare samenwerkingen in de keten, zal het
u niet verbazen dat wij enthousiast zijn. Ik kan mij
ook voorstellen dat u van een aantal onderwerpen
die hierboven zijn genoemd, of die u in deze editie
tegenkomt, meer wilt weten. Neemt u dan contact met
ons op. Wij delen onze kennis graag met u en wie weet
komt er weer een mooie samenwerking uit voort.

Rinke Veld
Commercieel directeur

Nieuws

Brede inritbanden
voor zwaar verkeer
De Gouverneur Houbenstraat in Nieuwstadt
(gemeente Echt-Susteren) is een belangrijke
gebiedsontsluitingsweg met een hoge
verkeersintensiteit, waarlangs het snelfietspad
tussen Sittard en Maastricht komt te lopen. Bij
de herinrichting zijn voor het eerst inritblokken
met de afmeting 105 x 21 x 100 cm van
Struyk Verwo Infra toegepast.
De weg is veiliger gemaakt door de kruispunten
met wisselende voorrangsituaties te vervangen
door uitritconstructies. Nu duidelijk herkenbaar
door de grote inritblokken die ook geschikt zijn
voor landbouwvoertuigen en ander zwaar verkeer.
De helling van deze nieuwe inritbanden is minder
steil dan de voorgeschreven 1:6 en daarmee ook
comfortabel te passeren.

Terugblik op
succesvolle beurs
Onze stand op de Vakbeurs Openbare Ruimte
in oktober jl. werd goed bezocht. Er was veel
belangstelling voor onze nieuwste aanwinst
in het assortiment groenbestrating: Mirum.
En ook waagden velen zich aan onze prijsvraag
over CERO cementvrij beton. Uit de meerdere
goede inzenders hebben wij blind 1 winnaar
getrokken. De winnaar van de Tesla experience
is: René Entrop, bedrijfsleider bij Peek Bouw
& Infra in Houten. Gefeliciteerd!
CERO is gecertificeerd! Commercieel directeur Rinke Veld (L) en
directeur Productie Hein Klein Schiphorst (R) ontvingen tijdens de
beurs de certificaten uit handen van Jan Klapwijk van Kiwa.

Meer informatie?
Bekijk het assortiment inritbanden 13/15 in
de productselector op de website.
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3x winst dankzij brede
in- en uitstapbanden
De gemeente Tilburg wil het de automobilisten
zo gemakkelijk mogelijk maken bij het in- en
uitstappen, maar was niet langer tevreden
met de oude oplossing.
Ben van de Ven, adviseur Wegen, Markeringen en
Wegmeubilair bij de Gemeente Tilburg: ‘We hadden de
oplossing van trottoirband, tegel en nog een afsluitband.
Dit zijn vier werkgangen voor de aannemer, inclusief de
fundering. Ook het onderhoud was niet ideaal. Volgens
de onderhoudscontracten mag groen 50 cm over de
achterkant van de band heen groeien, voordat er wordt
gemaaid. Dat geeft overlast. Tegels komen af en toe los
te liggen doordat auto’s er over heen rijden. En vergeet
het onkruid niet dat tussen de voegen groeit en moet
worden bestreden.
Flinke besparing op onderhoud
Van de Ven tekende zelf een brede in- en uitstapband. ‘De
betonnen banden zijn behoorlijk breed. Is dat duurzaam?
Op de lange termijn is dat zeker het geval. Deze banden
liggen 40- 50 jaar in de straat. Bereken maar hoeveel

onderhoudskosten je op deze manier bespaard. We
hebben geen last meer van onkruid dat moet worden
verwijderd, geen losliggende tegels meer die opnieuw
moeten worden verwerkt… Dat levert een flinke
besparing op voor beheer en onderhoud.’
Hoekblokken sluiten aan op bestaande banden
De brede betonbanden worden opgesloten met
hoekblokken die aansluiten op de bestaande banden in
de bestrating. De uitstapbanden zijn zeer geschikt voor
haakse bochten, perfect voor de parkeerhavens.
Voordelen brede in- en uitstapband
• Weinig onderhoud
• Slechts 1 werkgang nodig in de aanleg
• Gebruiksvriendelijk voor automobilisten

Meer informatie?
Ook interesse in maatwerk? Wij denken graag met u mee.
Bespreek het met uw vaste contactpersoon.

Case
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Greenline zorgt voor
een heldere structuur in
Tilburgs Spoorpark
Afgelopen zomer werd het Spoorpark in Tilburg feestelijk
geopend. Een bijzonder park in het hart van de stad, waarvoor
de bewoners ideeën hebben ingediend. Landschapsarchitect
Kruit|Kok en ontwerpbureau Blom&Moors werden ingeschakeld
om van de 10 hectaren open vlakte een prachtig doe-park te
maken. Zij kozen de Greenline om door het hele park de belijning
en de structuur te realiseren.

H

et gesaneerde van Gend & Loos-terrein,
gelegen langs het spoor Tilburg-Breda,
bestond uit een leeg open grasveld, een verlaten
spoorlijn en een steile geluidswal. Dat het uit handen
van vastgoedontwikkelaars moest blijven, stond
voor veel burgers als een paal boven water. En zo
ontstond er een grensverleggend burgerinitiatief. Na
een oproep via Youtube aan alle inwoners van Tilburg
werden 80 ideeën aangedragen voor de invulling van
het park. Uit die ideeën werden er 9 geselecteerd
om daadwerkelijk te worden gerealiseerd in het park.
De bedenkers werden de kwartiermakers.
Een puzzel van 10 hectaren en 9 ideeën
Waar over het algemeen eerst het ruimtelijk
kader wordt bedacht voor een nieuw ontwerp
en daarna het programma en de gebruikers, ging
het in dit project andersom. Het programma, de
wensenlijst en de toekomstige gebruikers legden
op voorhand een claim op de ruimte. Aan de
ontwerpers Esther Kruit en Marielle Kok van
Kruit|Kok (landschapsarchitect) en Ginette Blom
en Jacqueline Moors van Blom&Moors (ruimtelijke
inrichting) de taak om de 9 programmatische wensen
van het burgerinitiatief ruimtelijk te vertalen in een

doe-park. Moors: ‘Het Spoorpark is een project
geweest waarbij we als ontwerpers heel intensief
hebben samengewerkt. Grof gezegd lag de focus
van Kruit|Kok op het landschappelijk ontwerp en de
beplanting en op het watersysteem. Onze focus lag
op de inrichtingselementen, de pergola’s, de banken,
de lichtmasten, de bruggen en dus ook de inpassing
van de Greenline.’
Een park vol burgerinitiatief
De wensen van de kwartiermakers lagen heel
uiteen. Een uitdaging om die allemaal in één park
te verwerken. Moors: ‘Het park heeft een mooie
waterstructuur gekregen, omdat een kwartiermaker
graag levend water in het park wilde. Water dat
beweegt, waar je in kunt spelen. Er is een theehuis
in aanbouw midden in het park. Maar ook voor de
scouting Esjeeka is een gebouw gerealiseerd.
Een andere kwartiermaker maakte zich hard voor
een combinatie van buitenactiviteiten: beachvolleybal,
sporten in combinatie met fysiotherapie, urban sports
zoals een skatebowl, een bmx track en bouldering.
Er is een kunstwerk gerealiseerd en er wordt nog
gewerkt aan een uitkijktoren.’

Case

van een bestek kunt tegenkomen, zit in dit project.
Voor de Greenline moest ik vooral rekening houden
met de manier waarop de vorm van de Greenline
elementen aansluit op de verharding of op de houten
vlonders. Hoe moeten deze elementen gefundeerd
worden? Hoe loopt de bekabeling van de exemplaren
met verlichting? En wat is de productieplanning?
We kunnen in de uitvoering van het traject wel
voor lopen op het schema, maar deze hoeveelheid
Greenline-elementen kun je niet ineens sneller
produceren. Een leuke uitdaging waar we met elkaar
uit zijn gekomen.’

Greenline als logische begrenzing
Het hoofdontwerp, de beplanting en de
waterstructuur kwamen uit de koker van
landschapsarchitect Esther Kruit. Kruit: ‘Ik werk
graag met strakke lijnen; heldere structuren die
kunnen blijven bestaan terwijl de ecologie zijn gang
gaat. Die structuur zet je neer met verharding als
banden, zitelementen en randen. Op het moment
dat wij Spoorpark ontwierpen, hadden Blom&Moors
en Struyk Verwo Infra net de Greenline ontworpen.
Die paste heel goed bij het idee dat ik had en hebben
we daarom gebruikt voor de hoofdstructuur. Dat
was bijzonder, dat we op zo’n heel grote schaal een
concept vast konden leggen met mooi gedetailleerd
materiaal.’ Moors: ‘In totaal hebben we misschien
wel 800 strekkende meters aan Greenline gebruikt.
Je komt hem in het park voortdurend tegen. Het
mooie aan de Greenline is dat je hem wel ziet, maar
dat hij niet opvalt door zijn ranke voorkomen. Het
is een logische begrenzing van een gebied of van
de waterstructuur, zelfs nu de beplanting nog tot
wasdom moet komen.’ De betonnen parkbanden/
zitranden bieden niet alleen veel zitruimte in het hele
park, ze hebben ook een kerende werking, waardoor
er hoogteverschillen konden worden gemaakt die
het park extra karakter geven. Afwisselend zie je
betonnen elementen, elementen met bamboe zitvlak,
elementen met stalen strips in het skatepark en langs
de hoofdroute -de boulevard- Greenline elementen
met led-verlichting.
Alle facetten van grond-, weg- en waterbouw
Marco Quist van Rod’or Advies ontfermde zich
over het bestek en de uitvoeringsbegeleiding van
het Spoorpark. Quist: ‘Bijzonder was de afmeting
van dit project en het feit dat alle facetten van
grond-, weg- en waterbouw erin terugkwamen
ondergronds en boven de grond: groen, water,
leidingwerken, allerlei soorten verhardingen en
inrichtingselementen. Echt alles wat je bij het maken

Duurzame keuze voor bamboe
De betonnen Greenline heeft op verschillende,
strategisch gekozen plekken een bamboezitting
gekregen. Moors: ‘We hebben dit materiaal gekozen,
omdat we graag met duurzame producten werken.
Bamboe is duurzamer dan hardhout. Bovendien
vinden we het heel bijzonder dat we een volledig
gesloten zitvlak kunnen maken met het type bamboe
dat we gebruiken. De zittingen zijn toegepast op
delen van de lange lijnen die we hebben gemaakt.
Daar waar een aanleiding is om even te gaan zitten.
Bij een waterplein, de uitkijktoren, dat soort plekken.
Ook op de tribune spelen we met een ritme van de
trappen en de bamboezittingen.’
Alle wensen waargemaakt
Kruit: ‘We zijn heel erg trots op het eindresultaat.
Vanaf dag 1 wordt het park volop gebruikt door de
Tilburgers. Ik zie dat de hoofdstructuur goed is, zelfs
nu de beplanting nog flink moet gaan groeien. Dit park
onderscheidt zich van de klassieke parken in Tilburg
door zijn open karakter, het is echt een doe-park. Een
doe-park met veel ruimte voor natuurlijke processen.’
Moors: ‘De Greenlines van de tribune worden volop
gebruikt, bijvoorbeeld door een klas met kinderen die
daar gym hebben. En ook zie ik regelmatig hardlopers
die even een voet op de rand zetten om hun benen
te strekken en bij mooi weer zitten de mensen
in grote getalen op de zitranden. Het is mooi om
te zien dat de dingen die we hebben bedacht echt
werken.’ Quist: ‘Een project als dit met deze omvang
en complexiteit maak je niet nog drie keer in je leven
mee. Het Spoorpark is bijzonder, we gaan dan ook nog
regelmatig terug om nog eens te kijken.’

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

Spoorpark Tilburg

Materialen

Greenline elementen:
Greenline elementen:
Greenline LED:

totaal 880 m¹
255 stuks
47 stuks

Greenline bamboe:
Greenline bamboe LED:
Greenline skate voorziening:
Greenline waterdoorvoer:

30 stuks
13 stuks
40 stuks
16 stuks

Traptreden 40 x 15 x 100 cm: 446 stuks
Traptreden 60 x 16 x 100 cm: 170 stuks

De Greenlines met skate-voorziening vallen in de smaak bij de skaters.

Solid platen:

441 stuks

Hydro lineo grasbestrating:

1.700 m²

Case

Drainwave XL
ontlast het riool in Oss
De gemeente Oss is ambitieus als het aankomt op het verduur
zamen van de leefomgeving. Een vast onderdeel op het programma
is het afkoppelen van 6 ha verharding van het riool, zodat schoon
regenwater wordt opgenomen door de grond. De bestrating van
de parkeerplaats voor winkelcentrum Ussen werd vervangen
door de waterpasserende bestrating Drainwave XL.

De afgelopen jaren is in Oss al heel wat verharding
afgekoppeld van het riool. Richard Davids, project
leider bij de gemeente Oss, vertelt: ‘Jaarlijks
koppelen we standaard 6 ha verharding af. We
willen meer regenwater lokaal laten infiltreren
om verdroging van de bodem tegen te gaan en
wateroverlast in de straten te voorkomen.
Klimaatadaptatie in beeld
Om de inwoners van Oss bewust te maken van wat
er gebeurt, zijn nog 16 extra projecten uitgekozen
waarbij we onze inspanning voor klimaatadaptatie
duidelijker zichtbaar maken. Een winkelcentrum is

daar een mooie locatie voor, vandaar dat één van
die projecten dit parkeerterrein aan de Wolfskooi
is geworden. Om de mensen nieuwsgierig te
maken, hebben we bureau Sprangers ingezet voor
de communicatie. Tijdens de renovatie stonden er
bijvoorbeeld borden met “Orde van de Klauw” rond
het terrein. Als je dat opzoekt op internet kom je
op de website duurzaamoss.nl terecht.
Drainwave XL: een passende oplossing
Voor dit project hebben we Ingenieursbureau
Sweco uit Eindhoven ingeschakeld. Zij stelden voor
om de bestrating te vervangen door de Drainwave
XL, een waterpasserende steen. Deze steen past
precies bij de doelstelling die we voor dit project
hadden.’
Waterdoorlatende Drainvoegen
De Drainwave XL heeft waterdoorlatende
voegstrips. De waterpasserende bestrating wordt
kant-en-klaar geleverd met 12 Drainvoegen
verspreid over een laag. De Drainvoegen hebben
een afmeting van 8x205x80 mm die aangebracht zijn
tussen 12 betonstraatstenen met afstandhouders
van 8 mm over de lange zijde. Deze zijn makkelijk
te herkennen, waardoor de stenen ook geschikt zijn
voor herstraten.
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De Drainvoegen hebben samen een hoge
doorlaatbaarheid: ca. 2.000 ltr/sec/ha. Door het
toepassen van deze voegstrips met een hoge
doorlaatbaarheid kunnen gewone straatstenen met
een normaal onderhoudsregime toegepast worden.
Ontlasting voor de woonwijk
Richard Davids: ‘Op het parkeerterrein zelf hadden
we geen wateroverlast, maar in de directe omgeving,
binnen een straal van 500 meter wel. Daar liep het
water na een heftige regenbui via de voordeur bijna
naar binnen. Door dit parkeerterrein van het riool
af te koppelen en de bestrating te vervangen door
de Drainwave XL, ontlasten we het rioolstelsel in de
woonwijk, in de hoop dat de huizen in het vervolg
droog blijven. Tot nu toe werkt het goed.’

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

FACTS & FIGURES
Locatie

Winkelcentrum Ussen in Oss

Materialen

• 47.560 stuks Drainwave XL-stenen rood
machinaal pakket incl. 11.400 stuks
Drainvoegen 8 x 205 x 80 mm
• 56.760 stuks betonstraatstenen
21 x 10,5 x 8 cm zwart machinaal pakket
•	7.905 stuks betonstraatstenen
21 x 10,5 x 8 cm rood en zwart in
5-streks goot met 7.905 stuks Drainvoegen
4 x 100 x 80 mm

Uitvoering

Van Rosmalen B.V.

Case
FACTS & FIGURES
Locatie

Berchmanianum Radboud Universiteit
Nijmegen
1.375 m² mixbestrating bestaande uit
•	Breccia tegels 40 x 20 x 8 cm Antra 620
•	Breccia tegels 40 x 20 x 8 cm Grigio 600
•	Breccia tegels 40 x 20 x 8 cm
Berchmanianum 612
•	234 m¹ trottoirbanden 38/40 x 25 x 100 cm
donkergrijs + hulpstukken
•	490 m¹ opsluitbanden 12 x 12 x 100 cm
donkergrijs
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MIXBESTRATING MET BREDE BRECCIA

Nieuwe verbindingspaden
voor campus Heyendaal
Campus Heyendaal in Nijmegen is het universiteitsterrein van
de Radboud universiteit en het Radboud UMC. Onlangs is het
naastgelegen kloostergebouw Berchmanianum door de universiteit
verworven en aan de campus toegevoegd. Om de samenhang
in terreinaanleg te waarborgen, werd Buro Poelmans Reesink
landschapsarchitectuur ingeschakeld. Zij maakten een plan om
het klooster, de universiteitsgebouwen en het UMC met elkaar
te verbinden.

T

heo Reesink vertelt: ‘Wij zijn al
langere tijd landschapsarchitect van het
universiteitsterrein. We doen hier meerdere
projecten. Klooster Berchmanianum ligt aan de
zuidkant van de universiteit en wordt sinds kort
gebruikt door de raad van bestuur. De tuinen en de
bossen van het klooster moesten betrokken worden
bij campusterrein. Dat vroeg om een nieuwe
routing. Daarom hebben we een padenstelsel
aangelegd dat het klooster met de gebouwen van de
universiteit verbindt.
Ruimte voor routing en natuur
Naast dat het klooster bij de campus is betrokken
is er ook een faculteitsgebouw gebouwd dat diverse
andere panden vervangt. Dat betekende dat er
veel meer buitenruimte op het terrein vrij kwam.
Heyendaal is een oud landgoed met veel bos en
park. We hebben geprobeerd die bossen en parken
met behulp van paden aan elkaar te rijgen, zodat

het één geheel werd. Daarin wilden we enerzijds
een goede routing maken, zodat het sociaal ook
veilig is. Het is toch een terrein met veel studenten.
Anderzijds was er de wens dat we de natuur wat
meer zijn gang laten gaan, zodat we meer variatie
krijgen in de ontwikkeling van het park en het bos.
Historie, cultuur en toekomst
De historie van het gebouw en de plek en de
nieuwe functies staan centraal bij het ontwerpen
van zo’n plan. Wat zijn de historische en culturele
waarden en hoe willen we het nu en in de toekomst
gaan gebruiken? De kunst is om die twee dingen
bij elkaar te brengen. Was het klooster voorheen
een afgesloten plek, nu is hier de entreeroute
gerealiseerd. De binnentuin van het klooster is
getransformeerd van een heel serene ruimte naar
een ontmoetingsplek, waar bijvoorbeeld promoties
worden gevierd. Bovendien grenst de binnentuin nu
aan de horeca en de zalen.

Case

De paden en pleinen zijn gelegd in halfsteensverband, met drie afwerkingen door elkaar, waardoor het geheel speels oogt.

Breccia zorgt voor onderscheid in paden
Vanuit de historie zijn op het terrein veel
roodgebakken klinkers aanwezig. De nieuwe, drie
meter brede verbindingspaden moesten van een
afwijkend materiaal worden gerealiseerd. Niet
alleen om duidelijk onderscheid te maken, ook
omdat een aantal van die paden uitmondt in een
groot plein. Het materiaal dat we als verharding
zouden gebruiken moest geschikt zijn voor zowel
de voetpaden als de pleinen. Een te kleine tegel
zou wegvallen, een te grote tegel zou niet bij
het pad passen. De Breccia (40 x 20 cm) van
Struyk Verwo Infra sloot op onze wensen aan.
Mede omdat de tegel een mooie variatie in de
deklaag heeft, waarmee wat meer nuance in de hele
uitstraling ontstaat. De paden en pleinen zijn gelegd
in halfsteensverband, met drie afwerkingen door
elkaar, waardoor het geheel speels oogt.
Voordeel van de natuurlijke deklaag
De Breccia heeft een 100% natuurlijke deklaag, echt
een pluspunt. De tegels hebben bijna de looks van
natuursteen en zijn ook in de toekomst kleurecht.
Het materiaal wordt met de tijd nog mooier. Een
toekomstbestendig product. Als je geen 100%
natuurlijke deklaag hebt, maar kleurstof gebruikt,
ziet de tegel er na verloop van tijd verweerd uit.

Fietsers zijn hier te gast
Naast de uitstraling had de keuze voor de Breccia nog
een andere functie. Het campusterrein is groot en er
is veel shared space. Voetgangers en fietsers maken
samen gebruik van de paden en sporadisch worden
de paden ook gebruikt voor toeleveringsverkeer voor
bepaalde gebouwen. Door de Breccia mixbestrating
te gebruiken in plaats van de roodgebakken klinker
wilden we duidelijk maken dat dit de hoofdpaden zijn.
Hier ben je als fietser welkom, maar nog meer te gast
dan op de andere paden.
Tijd voor fase 2
De helft van het project is nu klaar. Straks loopt het
pad door naar het nieuwe gebouw van de faculteit
Sociale Wetenschappen. Daar vormt het een plein
dat onder het gebouw doorloopt. Dat wordt
spectaculair. Deze tweede fase is in 2020 klaar.
Tot nu toe is iedereen heel tevreden. De paden
worden nu al goed gebruikt, maar als straks het
pad ook onder het gebouw doorloopt, gaat het nog
veel beter functioneren, ook in gebruik.’

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

6 CM HOGE KERING HOUDT INFILL MATERIAAL OP VELD
13 CM BREDE KERING VEREENVOUDIGT ONDERHOUD

Opsluitplaat voor
sportvelden met kunstgras
Voor sportcomplexen in Nederland geldt een
zorgplicht om de verspreiding van micro plastics
en SBR infill afkomstig van kunstgrasvelden
te beperken. Deze micro plastics en SBR infill
veroorzaken milieuvervuiling. De gemeente Den
Bosch adopteerde deze zorgplicht en onderzocht
wat zij kon doen om dit tegen te gaan. Zij besloten
contact op te nemen met Struyk Verwo Infra.
De gemeente Den Bosch had twee wensen: de
milieuvervuiling voorkomen en het onderhoud
rondom het veld vereenvoudigen. De oplossing is
de opsluitplaat geworden. Een betonnen plaat van
200 x 100 cm met op 50 cm vanuit de veldkant
een opstaande kering van 6 cm hoog en 13 cm
breed, zodat het hekwerk in de kering kan worden
geplaatst. De opsluitplaat heeft geen hoekstuk
nodig. Door de plaat in de hoek verstek te zagen,
sluit de kering perfect aan en past alles precies.

Pluspunten
• Voorkomt dat infill materiaal vanaf de
kunstgrasvelden in de omgeving terecht komen.
• Vergemakkelijkt het onderhoud van de velden
doordat links en rechts van de kering eenvoudig
kan worden geveegd.
• Geen hoekstukken noodzakelijk.
• Grote elementen, weinig voegen waardoor
onkruid nagenoeg geen kans krijgt.
• Snel en eenvoudig te verwerken.
• Stabiele ondergrond voor hekwerk en goede
opsluiting van sport technische laag.

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

Case

Secoya: van verlaten
kantorencomplex tot
dynamische bedrijfscampus
De kantoorpanden waren slechts vijftien jaar oud en toch was er nauwelijks een
huurder voor te vinden. Het terrein was dan ook alles behalve aantrekkelijk. Eigenaar
pensioenfonds MN besloot Rijnboutt stedenbouw en landschapsarchitectuur en
PARK4ALL in de arm te nemen en het complex de uitstraling van een aantrekkelijke
campus te geven. Het succesverhaal van Secoya.
Richard Koek van Rijnboutt: ‘MN zocht naar een
campusachtig werkmilieu, waarmee we hen in het
concept-stadium hebben geholpen. De gebouwen
zelf hadden weinig verbeteringen nodig, los van de
entrees en de toegankelijkheid. Er was wel een heel
nieuw ontwerp voor de buitenruimte nodig. Voor

het terreinontwerp hadden wij en PARK4ALL te
maken met twee opgaven. Ten eerste moest er een
verblijfs- en ontmoetingsruimte worden gerealiseerd
op het maaiveld. Ten tweede moest er voldoende
parkeergelegenheid blijven voor de auto’s.’ Hans
Roerink van PARK4ALL vult aan: ‘Je hebt te maken
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met een gebied waarop vijf kantoorgebouwen
staan die weliswaar verouderd waren, maar zeker
nog 15 jaar mee moeten kunnen. Hoe geef je die
panden een tweede leven en maak je het terrein
weer aantrekkelijk, zodat jonge hippe bedrijven
daar naartoe zouden trekken? Wij hebben gekeken
naar de parkeerproblematiek, terwijl Rijnboutt een
ontwerp maakte voor de buitenruimte.’
Auto’s uit het zicht
Tot dat moment waren de meeste auto’s in
het hart van het complex geparkeerd. Roerink:
‘Parkeren moest naar buiten worden geschoven,
vanuit het midden, naar de rand. Alleen zo zou het
middenterrein vrij komen voor de campusfunctie.
Alle parkeergelegenheid hebben we onder, achter
en tussen de gebouwen gerealiseerd en afgeschermd
met mooie gevels. Er is geen auto meer in beeld. Op
de bestaande fundaties van de voormalige daktuinen
konden we vrij gemakkelijk doorbouwen.’
Mixbestrating voor een levendig beeld
Voor het centrale plein koos Rijnboutt de grijze
mixbestrating van Struyk Verwo Infra. Koek: ‘We
wilden een levendig materiaal gebruiken, dat ervoor
zou zorgen dat de bestrating als een soort deken van
gevel tot gevel loopt. Doordat de mixbestrating uit
verschillende tinten grijs bestaat, zie je een sprankeling
van tinten die bij elkaar horen. Schaduwpatronen
van bomen die op het plein staan, werken mooi
samen met de bestrating. Bijkomend voordeel is dat
je oneffenheden en vervuiling minder sterk ervaart,

doordat je een mix van tinten gebruikt. De keuze
voor deze mixbestrating van Struyk Verwo Infra
was eenvoudig. We werken al meer dan dertig jaar
regelmatig met de producten van Struyk Verwo Infra
en weten dat er altijd kwaliteit wordt geleverd.’
Belangrijk was ook dat het hele kleurenpalet van het
project op elkaar zou aansluiten. Van de betonnen
opsluitingen, de gevels van de parkeerdekken van
vergrijsd hout, de Solids zitranden tot de vloer en
de trappen. De beplanting en de mensen geven
daarin de kleur.
Uitnodigende landschapstrappen
Om de gebouwen mooi op het plein aan te
laten sluiten, moest de entree van twee panden
worden aangepast. Van deze panden zit de entree
op de eerste verdieping. Voordat het gebied de
metamorfose onderging waren deze entrees
weggewerkt achter een bordes. De bordessen zijn
in het nieuwe plan verwijderd. Daarvoor in de plaats
werden landschapstrappen aangelegd. Roerink: ‘Zo
werd niet alleen het zicht op de entrees verbeterd,
wie op het plein loopt, wordt als het ware naar de
gebouwen toe getrokken. Om dat te realiseren
hadden we brede, grote trappen nodig. Omdat we
wisten dat Struyk Verwo Infra de bestrating zou
leveren, hebben we bij hen aangeklopt voor de
treden. De materiaalkeuze moest tenslotte overeen
komen. Onze eigen tekenaars die zich richtten op
het staalwerk van de landschapstrappen zijn met de
tekenaars van Struyk Verwo Infra die zich richtten op
het betonwerk om de tafel gaan zitten. Dat was een

Case

uitstekende samenwerking. De landschapstrappen
zijn gerealiseerd met elementen uit hun bestaand
assortiment die wel een nieuwe toplaag kregen, zodat
ze perfect aansluiten op de bestrating.’
Van leegstand tot wachtlijst
Koek: ‘Het resultaat is misschien wel beter dan
we hadden verwacht. Dat komt mede door de
uitvoeringskwaliteit. De aannemer (Van Leeuwen
GWW) heeft het echt heel goed gedaan, terwijl hij
het project moest uitvoeren in een tijd waarin de
gebouwen gewoon gebruikt werden.’
TEBI uit Montfoort was toeleverancier aan de
aannemer. Als klant en gesprekspartner van
Struyk Verwo Infra zorgde hij voor de juiste
informatie en planning, zodat de leveranties
vlekkeloos zijn verlopen. Het campusplein ziet er
vanaf het moment van realisatie uitnodigend uit.
Koek: ‘De opdrachtgever heeft ons de ruimte
gegeven te kiezen voor goede bomen, volwassen
beplanting en mooie verlichting. Daardoor krijgt
het centrale plein een aantrekkelijke uitstraling.’
Secoya is een succesverhaal. De modernisering,
de aantrekkelijkheid van de omgeving en het
parkeergemak hebben ervoor gezorgd dat alle
kantoorruimtes inmiddels zijn verhuurd. Er is

zelfs een lijst met bedrijven die graag naar Secoya
verhuizen op het moment dat er een ruimte vrij
komt. Wie op een zonnige dag rondloopt op de
Secoya campus ziet mensen buiten rondlopen,
vergaderen, overleggen, lunchen.

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

FACTS & FIGURES

Het dynamische middenplein van de bedrijfscampus.

Locatie

Bedrijfscampus Secoya in Utrecht

Materialen

• 8 80 m² dikformaat in
mixpakketten, waarvan 60%
Breccia Tagenta B en 40%
Breccia Tagenta C
• 3.658 m² dikformaten in
mixpakketten, waarvan 60%
Breccia Tagenta B en 40%
Breccia Tagenta E
• 184 stuks donkergrijze
Solidbocht zitranden in
7 verschillende stralen t.b.v.
9 opstellingen
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Cycle 4 Concrete
in Braamt
Nadat 10 verouderde huurwoningen werden gesloopt en vervangen
door 16 nieuwe woningen, moest de Graaf Hendrikstraat in Braamt
worden heringericht. Belangrijk in dit traject was dat het werd
uitgevoerd met aandacht voor klimaatadaptatie en circulariteit.
C4C (Cycle 4 Concrete) paste perfect in dit ontwerpplaatje.

Tien oude woningen aan de zuidkant van de Graaf
Hendrikstraat werden gesloopt en vervangen
door nieuwe woningen. De nieuwe bebouwing
kwam op vrijwel dezelfde plek terug, maar kreeg
minder diepe voortuinen, zodat er meer groen,
waterberging en betere parkeervoorzieningen kon
worden gerealiseerd. Buro Ontwerp en Omgeving
vormde samen met de gemeente en NTP een
bouwteam dat samen met de omwonenden een
plan maakte voor de herinrichting van de straat.
Het bouwteam schoof meerdere keren met
elkaar aan tafel om al schetsend aan het ontwerp
te werken. Dat gaf NTP en Buro Ontwerp en
Omgeving de kans direct te reageren op bezwaren
en eventuele angsten en direct praktische
oplossingen aan te dragen.
Hergebruik oude bestrating
Landschapsarchitect Guido Baten: ‘Er zijn
verschillende sessies op het gemeentehuis
geweest om te onderzoeken op welke manier

we circulariteit en klimaatadaptatie in dit project
een prominente plek konden geven. Begrippen
die eigenlijk in ons DNA, in ons denken moeten
zitten, gezien het veranderende klimaat en gebruik
van grondstoffen. Het begon met het idee om de
klinkers uit de bestaande bestrating opnieuw te
gebruiken. Vooral de omwonenden waren niet
enthousiast over dat plan. Zij zagen liever nieuw
materiaal in de straat dan tweedehands. We
hebben geprobeerd mensen zich ervan bewust
te maken dat we circulair moeten denken en
goed moeten nadenken over de mate van gebruik
van grondstoffen. Voorkomen dat we de aarde
uitputten. Dat viel niet altijd mee. Tijdens één van
de inloopavonden voor omwonenden werd nog
eens duidelijk dat mensen het prima vinden dat je
het klimaatprobleem wilt oplossen, als het maar
niet bij hen in de straat gebeurt. Ook vanuit beheer
waren er twijfels. Wat als de oude betonklinkers
zouden worden gebruikt en ze na een jaar of vijf
toch zouden afbrokkelen?

Case

Keuze voor C4C
Uiteindelijk bleven er twee klimaatvriendelijke
oplossingen over: werken volgens het C4C-concept
van Struyk Verwo Infra, of gebruikmaken van
cementloze betonstraatstenen. De gemeente koos
voor C4C. Baten: ‘Zo kregen de omwonenden toch
nieuwe bestrating en kon het bouwteam de wens
om zo circulair mogelijk te werken waarmaken,
want de nieuwe bestrating is voor een groot deel
geproduceerd met betongranulaat dat gebroken is
uit oude bestrating. Gerecycled materiaal dus.

De betonproducten werden volgens het C4C-concept geproduceerd
en geleverd.

De oude bestrating zou worden afgevoerd naar een
verwerker die het zou breken tot betongranulaat.
Zo zou de cirkel weer rond zijn. Daarnaast hebben
we in het ontwerp banen met oude straatklinkers
opgenomen die uit de bestrating van een uitloper
van de Graaf Hendrikstraat komen. Dat gaf extra
kwaliteit en beleving aan het ontwerp.’
Combinatie van oud en nieuw
‘Zowel de gemeente, NTP als Buro Ontwerp en
Omgeving zijn groot voorstander van circulair
en klimaatadaptief denken. We werken al jaren
vanuit dat idee. We zijn dan ook voorstander van
het hergebruiken van straatstenen of banden die
nog een tijd mee kunnen. Dit naast het (zichtbaar)
opvangen en vasthouden van regenwater en
het toevoegen van groen ter voorkoming van
hittestress. Zo’n combinatie van oud en nieuw,
zoals we in de Graaf Hendrickstraat hebben
toegepast, geeft een verrassend effect. Er ontstaat
niet alleen een heel mooi beeld, die banen met
oude bestrating werken nu als snelheidsremmer.
De oude betonklinkers zijn iets ruwer dan de
nieuwe betonstraatstenen, dat voel en hoor je
als je eroverheen rijdt met de auto.’
Circulair geleverd en geproduceerd
De betonstraatstenen werden volgens het
C4C-concept geproduceerd en geleverd. De
bestaande bestrating werd uiteindelijk niet C4C
afgevoerd. Voor de stenen is betongranulaat
vanuit andere projecten hergebruikt. René
Marsman, projectleider bij NTP, de aannemer
van het project vertelt: ‘Gaandeweg het project
werden we door de gemeente benaderd, omdat
de plaatselijke tennisvereniging behoefte had aan
tweedehands bestratingsmateriaal. Dat betekende
dat we de straatstenen konden schenken aan
de tennisvereniging die er hun parkeerterrein
mee hebben verhard. Circulair gezien is dat het
hoogst haalbare.’
Opvang en infiltratie hemelwater
Niet alleen circulariteit stond hoog in het vaandel
bij dit project. Ook de opvang van het hemelwater
werd meegenomen. Mede omdat de straat naar
beneden loopt. Baten: ‘In de meest zuidelijke
punt van de straat is een forse overloop gemaakt
naar een groengebied dat op de kop ligt. Er is
een wadi gerealiseerd waarin het hemelwater
wordt opgevangen, waarna het rustig in de
bodem infiltreert.
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FACTS & FIGURES
Locatie

Graaf Hendrikstraat in Braamt

Materialen

• tegels 30 x 30 x 4,5 cm donkergrijs
• tegels 30 x 30 x 6 cm donkergrijs
• trottoirbanden 18/20 x 25 x 100 cm zwart
• betonstraatstenen 21 x 10,5 x 8 cm
Keranova Rossa, Antra, zwart en wit
• dikformaatstenen 21 x 6,9 x 8 cm
Keranova Antra

Met C4C kon het bouwteam de wens om zo circulair mogelijk te werken waarmaken.

Vasthouden en aanvullen van grondwater wordt
een belangrijk aspect in de toekomst gezien de
vele droogtes. Om de wadi te kunnen realiseren
is ruimte gemaakt door de aanwezige bomen te
verplanten. Naast deze circulaire oplossing zijn
voorjaarsbloeiers geplant en is een speelgelegenheid
gerealiseerd.’
De nieuwe standaard
De manier waarop de herinrichting van de Graaf
Hendrikstraat is vormgegeven, was een pilot voor
de gemeente Montferland. Baten: ‘In mijn ogen zou
dit de nieuwe standaard moeten worden. Ik hoop
dat dat ook echt z’n navolging krijgt, niet alleen hier,
ook in andere gemeenten. Dat zou aantonen dat
men zich ervan bewust is geworden dat circulariteit
en klimaatadaptatie belangrijk en noodzakelijk is.’

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

Cycle 4 Concrete
in het kort
• Beton dat uit de straat wordt gehaald, wordt vervoerd
naar een recyclebedrijf in de buurt om zo de druk op
het milieu door het vervoer zo klein mogelijk te houden.
• Het recyclebedrijf breekt en zeeft het beton volgens de
normen van Struyk Verwo Infra.
• 70% van het beton dat binnenkomt wordt gebruikt als
granulaat voor nieuwe bestratingsproducten.
• Het granulaat wordt in de dichtstbijzijnde
Struyk Verwo Infra-fabriek verwerkt tot nieuw product.
• Dit recycleproces kan oneindig worden herhaald.
• Alle cementgebonden en geopolymeer producten van
Struyk Verwo Infra zijn geschikt voor een tweede leven.

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving
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