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Een bijzonder project

Van plein naar
klimaatbestendig wijkpark
Wilrik Kok van Field Factors: ‘Het vernieuwde
Cromvlietpark in de wijk Laak in Den Haag is onlangs
volledig gerenoveerd. Wat eerst een plein met
veel verharding was, is nu een klimaatbestendig,
groen en levendig park geworden. Door de huidige
klimaatveranderingen staat de verblijfskwaliteit van
parken steeds meer onder druk en door droogte gaat de
biodiversiteit achteruit. De hulpvraag van bewoners en
ondernemers in Laak was om het regenwater beter te
benutten. Ons zogeheten Urban Water Buffer systeem
sluit perfect aan bij deze wens. Dit systeem zorgt er
namelijk voor dat de regendruppel niet in het riool
verdwijnt, maar juist wordt opgeslagen en hergebruikt.
In samenwerking met Struyk Verwo Infra hebben we de
Bluebloqs Edge ontwikkeld en geproduceerd. Dit zijn
aangepaste Solid elementen waarmee we op een slimme
en snelle manier een waterdichte omranding voor de
biofilter kunnen maken. De Urban Water Buffer zelf vangt
het hemelwater van de daken en straten in de buurt van
Cromvlietpark op. Het water wordt tijdelijk opgeslagen
in een betonnen kelder. Het Bluebloqs biofilter zuivert
vervolgens het water waarna het ondergronds wordt
opgeslagen. Bij droog weer wordt het schone water weer
omhoog gepompt en gebruikt voor de irrigatie van het
Cromvlietpark, de stadsboerderij en de moestuinen. Met
dit systeem laten we zien dat je door
anders om te gaan met regenwater,
kwaliteit kan toevoegen aan de
openbare ruimte. Hoe mooi
en nuttig is dat! Ondertussen
staan er nog 7 grote Urban
Water Buffer projecten met het
Bluebloqs-systeem op de planning,
waarvan 2 in Spanje.’

Wilrik Kok,
Medeoprichter van en architect
bij Field Factors
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Nieuws

Verhuisbericht

Samenvoeging
kantoren
Struyk Verwo Infra heeft zeven productielocaties
verspreid over het land, regionale verkoopk antoren
in Alphen a/d Rijn en Tiel en een hoofdkantoor in
Oosterhout. Begin 2022 worden de drie kantoren
samengevoegd en wordt De Meern/Utrecht onze
nieuwe thuisbasis. Een mooie, centraal gelegen locatie
die van alle moderne gemakken is voorzien. In dit
bedrijfsverzamelgebouw betrekken wij de linkervleugel
op de derde etage.
Wat verandert er voor mij als klant?
Door gebruik te maken van één locatie voor alle
afdelingen vergroten wij de efficiëntie van ons bedrijf en
kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.
Zodra bekend zullen wij u op de hoogte brengen van
de nieuwe telefoonnummers van uw contactpersonen.
De showrooms in Amsterdam en Tiel blijven het
ontmoetingspunt voor gemeenten, landschapsarchitecten,
ingenieursbureaus en aannemerij.

Kantoorgebouw New Delphi
Rijnzathe 6
3454 PV De Meern/Utrecht

Planning
De nieuwe locatie wordt verbouwd en ingericht naar
onze wensen. De planning is dat de collega’s van de
verkoopk antoren in januari starten in het nieuwe kantoor.
Collega’s van het hoofdkantoor volgen in februari. We
houden u uiteraard op de hoogte.

Bestekservice

Uitbreiding
duurzaamheidsconcepten
In 4 eenvoudige stappen kunt u via
onze bestekservice module eenvoudig
bestekteksten genereren. Kies eerst een
productmodel uit. Vervolgens maakt u de
keuze voor bijvoorbeeld de juiste textuur
met kleur, het gewenste legverband en
de eventuele hulpstukken. In de volgende
stap wordt de bestektekst gegenereerd.
De bestekomschrijvingen zijn beschikbaar
vanuit de Stabu, RAW of Spe-X
systematiek.

Nieuw! Klimaatbewuste uitvoeringen
Sinds kort kunt u in onze bestekservice
-bij een aantal modellen- ook kiezen voor
‘klimaatbewuste uitvoeringen’. Door de
keuze te maken voor CERO (cementvrij
beton) of CirCOton (minimaal 15%
gerecycled materiaal en MKI < € 23
per m³) wordt de bijbehorende
bestektekst met de juiste omschrijvingen
meteen gegenereerd.
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Column

Ieder voordeel heeft
zijn nadeel
De coronacrisis loopt ten einde. Positief is dat
onze branche deze goed heeft doorstaan. Een
minder gunstig gevolg is dat wij nu te maken
hebben met sterk stijgende kosten, voornamelijk
door schaarste.
Door het nemen van maatregelen hebben we
voor het grootste gedeelte kunnen doorwerken.
Ten opzichte van vele andere sectoren mogen
we van geluk spreken dat we met slechts enkele
aanpassingen gewoon door konden gaan en
stagnatie en leveringsproblemen hebben kunnen
voorkomen. Ook de economische vooruitzichten
zijn positief. Nederland staat er relatief goed voor.
De komende tijd staan we ook voor grote
uitdagingen. Kijkend naar de bouw en infra markt
ligt er een grote uitdaging om het woningtekort
terug te dringen en de klimaatdoelstellingen
te behalen. Struyk Verwo Infra is daar klaar
voor! Onze fabrieken hebben de capaciteit en
productiemogelijkheden. Bovendien hebben
we de afgelopen periode het assortiment
geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een ruime
keuze aan producten die helpen de openbare
ruimte te verduurzamen en de leefbaarheid te
vergroten. Onlangs stonden we op de Vakbeurs
Openbare Ruimte die sinds lange tijd weer
fysiek plaatsvond. Struyk Verwo Infra heeft daar
de innovaties getoond en gemerkt dat deze
gewaardeerd worden. Dat doet ons goed en geeft
vertrouwen dat we op de goede weg zijn.
Maar er zijn meer uitdagingen. Door
de pandemie zijn er vanwege een
verwachte vraaguitval wereldwijd
veel fabrieken stilgelegd.

Die vraaguitval is echter grotendeels achterwege
gebleven. De vraag is zelfs door toenemende
bouwactiviteiten enorm gestegen. Door al deze
ontwikkelingen wordt de betonindustrie, net als
andere industrieën, geconfronteerd met sterk
stijgende kosten waar wij niet omheen kunnen.
Prijzen van olie, staal en hout zijn inmiddels sterk
gestegen. Maar door een tekort aan grondstoffen
en stijgende kosten voor Europese emissierechten
krijgen nu ook producenten van beton te maken
met forse prijsstijgingen. Daarbij komen ook nog
de hard stijgende kosten voor energie, lonen en
transport.
Dat betekent dat ook wij er de komende tijd
niet aan ontkomen de prijzen aan te passen. U
mag erop vertrouwen dat wij de reeds gemaakte
prijsafspraken voor lopende projecten en
contracten respecteren. Maar we vragen u om
bij het calculeren van komende projecten wel al
rekening te houden met hogere prijzen. Extra
aandacht voor de geldigheidsduur van offertes
en prijsafspraken moet verrassingen voorkomen.
We zullen u de komende tijd verder informeren
over de noodzakelijke prijsverhogingen.
Daarvoor vragen we u bij voorbaat om begrip,
maar begrijpen ook dat prijsverhoging geen
aangename mededeling is. Uiteraard zullen
we er alles aan doen om deze dan ook tot
het absoluut noodzakelijke te beperken. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat wij samen
met onze relaties de negatieve gevolgen kunnen
beperken en focussen ons liever op de genoemde
positieve vooruitzichten en de gezamenlijke
uitdagingen in onze infra markt.

Rinke Veld, Commercieel directeur

Nieuws

Nieuw assortiment
wadibanden
Hoe maak je een wadi toegankelijk voor water en veilig
afgesloten voor verkeer? Struyk Verwo Infra heeft een
nieuw assortiment wadibanden in de afmetingen
13/15 x 25, 18/20 x 25 en 40 x 35 cm. Uniek is de grote
opening en de bovenzijde die van wapening is voorzien.
Deze doorstroom opening is voorzien van een tapse RVS
koker. Deze wordt naar achteren toe steeds wijder en
heeft 2 cm afschot, zodat grove vuildelen niet vast komen
te zitten en water makkelijk wegstroomt.

Bekijk het assortiment
wadibanden.

Terugblik op succesvolle beurs
We kijken met een warm gevoel terug op onze deelname
aan de Vakbeurs Openbare Ruimte in september jl. De
eerste ‘normale’ beurs sinds de corona uitbraak. We
hebben al uw vragen over klimaatadaptieve oplossingen,
duurzame materialen, nieuwe ontwikkelingen in beton
kunnen beantwoorden. En meer! Dank voor de getoonde
interesse. Kon u er dit keer niet bij zijn? Bekijk dan vooral
deze korte video.

Bekijk sfeerimpressie VOR
Wist u dat u op het
handje kunt klikken?
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Nieuw!

Parkmeubilair in
ultra hoog sterkte beton
Nieuwe materialen zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse straatbeeld. Struyk
Verwo Infra is gespecialiseerd in hoogwaardige betonnen banken voor de openbare ruimte en
introduceert de U-LEAN bank, gemaakt van ultra hoog sterkte beton (UHSB). De U-LEAN bank
is in samenwerking met ipv Delft, creatieve ingenieurs ontworpen.
UHSB is een zelfverdichtende en hoogwaardige
betonsoort met hoge esthetische, mechanische en
duurzame prestaties. Bijzondere eigenschappen die de
U-LEAN bankenlijn een moderne en ranke uitstraling
geven. De parkbank komt daardoor prachtig tot z’n recht
in iedere publieke en semi-publieke ruimte.

Duurzaam meubilair
Door zijn hoge sterkte is de U-LEAN parkbank 30%
lichter uit te voeren. Dit betekent ook 30% minder
gebruik van grondstoffen. Een aanzienlijke CO2-reductie
ten opzichte van conventioneel beton dus.
Uitvoering in hardhout en bamboe
De U-LEAN banken zijn in verschillende kleuren en
uitvoeringen leverbaar. De afmeting van de bank is
220 x 48 x 45 cm. Er kan gekozen worden voor
een U-LEAN bank in de kleur wit of antraciet in zijn
geheel van UHSB. Of met een hardhouten of geperst
bamboe zitting. De zittingen zijn uitwisselbaar en altijd
gemonteerd met anti-diefstal schroeven. Wel zo veilig!

Bekijk het U-LEAN
assortiment.
DE VOORDELEN VAN DE U-LEAN
PARKBANK OP EEN RIJ:
• Ranke en moderne vormgeving
• Minder grondstoffen nodig
• Minder gewicht
• Lange technische levensduur
• Hoogwaardige uitstraling
• Minder aanhechting vuil

Nieuws

Texturen Inspirator

Nu nog meer keuze
Ontwerpers maken dankbaar gebruik van de Texturen Inspirator op onze website. Met deze tool
creëert u eenvoudig binnen een paar stappen natuurgetrouwe texturen van stenen en tegels uit de
collectie van Struyk Verwo Infra. Het resultaat is makkelijk te downloaden en toe te passen in uw
software en straatbeeldontwerp. Het aantal beschikbare formaten is nu verviervoudigd.
Betonstraatstenen
• Betonstraatstenen 21x10,5
• Nieuw! Betonstraatstenen 21x6,9
• Nieuw! Betonstraatstenen 24x6
• Nieuw! Betonstraatstenen 40x20
• Nieuw! Betonstraatstenen 60x20

U kunt daarbij kiezen uit (1) Marktplein, (2) Woonwijk
of (3) Bedrijventerrein.
Kortom, u heeft een veelvoud aan keuzemogelijkheden
om uw ontwerp makkelijk en realistisch uit te
werken. Prikkel uw creativiteit en ontdek de nieuwe
mogelijkheden.

Tegels
• Tegels 30x30
• Nieuw! Tegels 20x50
• Nieuw! Tegels 50x50
Kies uw omgeving
Na de keuze voor één van de 8 formaten, aangevuld met
kleur, textuur en verband wordt uw resultaat zichtbaar
in het canvas. Vervolgens is het ook nog mogelijk de
gekozen combinatie terug te zien in 3 omgevingen.

Open de
Texturen Inspirator.
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O P TI M A L E
M I L I E U B O RG I N G

DUBBELE MILIEUWINST
M E T C I RCOTO N

D E S TI L S TE
S TR A AT S TE N E N

I N N OVATI E S
VA N D E TO E KO M S T

H A LV E R I N G M I L I E U 
B E L A S TI N G M E T C E RO

C YC L E F O R CO N C R E TE :
H E T H O OG S T H A A L B A R E
I N C I RC U L A R ITE IT

WATE R R EG U L E R E N D E
B E S TR ATI N G O P Z ’ N B E S T

V E RG RO E N I N G
IN BALANS

Duurzaamheid ligt op straat_
Klimaatdoelstellingen realiseren is voor u, als gemeente, een uitdagende puzzel.
Dat kan wel eens een onmogelijke opgave lijken. Want waar – in deze wereldwijde
duurzaamheidspuzzel – begint u als gemeente?
De zoektocht naar duurzame producten en een duurzame productie hebben wij al jaren terug opgepakt. In
een periode waarin CO2-reductie, effecten op het milieu en hergebruik nog lang niet zoveel aandacht kregen
als nu. Dit heeft ons een flinke voorsprong opgeleverd. Wij gebruiken beton inmiddels 100% circulair. En dat
niet alleen: wij zijn thuis in letterlijk élk duurzaamheidsvraagstuk als het gaat om bestrating. Wij kunnen u
helpen om de eerste stukjes te leggen van die ingewikkelde duurzaamheidspuzzel. Bij ons ligt duurzaamheid op
straat. Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden? Een afspraak is snel gemaakt.

Ik meld me aan
voor een afspraak.

Ziet u dit symbool bij een artikel staan?
Dan belicht dit artikel een stukje
van de duurzaamheidspuzzel.

Case

‘Waterdicht’
afkoppelplan
dankzij Laren
Regenklaar
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Bij de extreme
buien in 2014, 2016 en 2019 kwam heuvelgemeente Laren
onder water te staan. Zo viel er in 2014 tijdens een extreme
regenbui in één uur tijd 46 mm water uit de lucht. Deze
piekbelasting kon het riool niet aan. Straten en woningen
kwamen onder water te staan met miljoenen euro’s aan
schade tot gevolg. De gemeente Laren wil huishoudens
daarom afkoppelen van het riool, zodat deze ontlast wordt.
Het Masterplan Laren Regenklaar werd ontwikkeld om weer
grip op de waterproblematiek te krijgen.
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De Well-O-Edge

Factoren waterproblematiek
In 2019 werd het projectteam Laren Regenklaar
samengesteld dat bestaat uit verschillende afgevaardigden
vanuit de BEL (de gemeentes Blaricum, Eemnes en Laren)
waaronder de civiele tak, maar ook toezichthouders
zoals Inframeer en diverse aannemers. Cas Verkade is
projectleider van Laren Regenklaar: ‘Bij de opzet van
het afkoppelplan Laren Regenklaar zijn we eerst gaan
onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de
wateroverlast. Laren is een heuveldorp met wel 25 meter
hoogteverschil. De westkant van Laren ligt aanzienlijk
hoger dan het centrum, waardoor het centrum een soort
afvoerputje is ten opzichte van de rest van het gebied.
Daarnaast gaat het riool mee met het maaiveld. Als er
te veel belasting komt op een te klein rioolsysteem, dan
krijg je te veel overdruk. Met alle gevolgen van dien. Door
de regenwaterafvoer van de riolering af te koppelen en
infiltratiebuizen onder de straten aan te leggen, zorg
je ervoor dat het regenwater dat op de daken valt niet
meer direct in het riool terecht komt, maar op straat en

sneller opgenomen wordt in de aarde. Op deze manier
wordt de riolering dus ontlast.’
Actieve bewonersparticipatie
‘Het was ons meteen duidelijk dat we dit project alleen
maar succesvol ten uitvoering konden brengen als we dit
samen met de bewoners van Laren zouden aanvliegen.
We zijn gestart met de afkoppeling in het deelgebied
Steffenskamp dat bestaat uit zo’n 110 woningen. Middels
het versturen van brieven en e-mails en het plaatsen van
billboards is het gelukt om met 95% van de bewoners een
individuele afspraak te maken. Omdat de gemeente dit
project financiert, was er geen discussie over de kosten
en dat maakte het gesprek natuurlijk makkelijker.’
Keuze uit drie afkoppelsystemen
Er waren voor Steffenskamp meerdere afkoppelsystemen
mogelijk. Om de keuze overzichtelijk te houden, zijn er
drie afkoppeloplossingen bepaald en voorgelegd aan de
bewoners.

Case

3X

UITSTROOMTEGELS VOOR 			
AFKOPPELEN REGENPIJPEN
De Well-O-Well, Well-O-Flush en Well-O-Edge zijn uitstroomtegels die gebruikt kunnen worden bij
het afkoppelen van daken. Bij hevige regenval fungeren de uitstroomtegels als overstort, waarbij het
overtollige water elders kan infiltreren of verder kan worden getransporteerd.
Well-O-Well
De Well-O-Well kan direct op een PVC-buis Ø 125 mm worden aangesloten of op een PVC-onderbak
met een doorsnede van Ø 315 mm geplaatst worden. In het laatste geval moet eerst een afsluitkap met
een uitsparing van 200x200 mm aangebracht worden. De nauwsluitende betonnen deksel, verdiept
aangebracht in de kolkkop, voorkomt dat grote vuildelen in de kolk terecht kunnen komen.
Well-O-Flush
De Well-O-Flush is net als de Well-O-Well bedoeld voor plaatsing in het trottoir op
gemeentegrond. De Well-O-Flush kan alleen worden aangesloten op een PVC-buis Ø 125 mm. Het
RVS-rooster kan eventueel gepersonaliseerd worden door uitsnedes en/of etsen. Het rooster is
voorzien van een anti-diefstalschroef.
Well-O-Edge
De Well-O-Edge is bedoeld voor plaatsing op private grond, meestal de voortuin of een oprit. De
randen met vellingkant sluiten aan op opsluitbanden, dus zijn ook perfect om aan de grens met het
trottoir te plaatsen. Ook de Well-O-Edge moet worden aangesloten op een PVC-buis Ø 125 mm en
heeft hetzelfde RVS-rooster als de Well-O-Flush.

Keuze 1: meanderende drainslang
De eerste maatregel was het aanleggen van een drain
slang die aan de onderkant van de regenpijp wordt
aangelegd en vervolgens meanderend door de tuin loopt
en de tuin kan bewateren.
Keuze 2: hemelwaterafvoer via de Well-O-Edge
Cas: ‘Voor tuinen die moeilijk doordringbaar zijn,
hadden we de oplossing om vanuit de regenpijp direct
ondergronds te gaan met een geperforeerde buis van
24 mm. Die leggen we ondergronds aan tot de rand van
het perceel. Aan die rand van het perceel installeren
we vervolgens de Well-O-Edge, een uitstroomtegel
van Struyk Verwo Infra. Via de Well-O-Edge loopt het
hemelwater over het trottoir naar de straat. Het is niet
wenselijk dat bij het minste of geringste regenbuitje de
Well-O-Edge gaat stuwen, want dan krijg je mosvorming
en gladheid op de stoep. Daarom hebben we het systeem
zo gedimensioneerd, dat de buis bij normale regenbuien
het water afgeeft in de grond en dat bij de extreme buien

in Laren – volgens berekeningen is dit eens in de twee
jaar – het water via de Well-O-Edge naar het nieuwe
hemelwaterriool wordt afgevoerd. Goede eigenschappen
van de Well-O-Edge zijn dat deze heel praktisch is en er
esthetisch gezien mooi vlak en strak uitziet. Het past in
het straatbeeld van Laren waar je veel heggetjes, inritten
en beplanting op de percelen ziet. Omdat de Well-OEdge ook compacter is, kun je met dit systeem op kleinere
locaties hetzelfde resultaat bereiken.’
Keuze 3: aanleg van een infiltratiekolk
De derde maatregel is hetzelfde principe als de WellO-Edge, maar dan wordt er gebruik gemaakt van een
infiltratiekolk die uitkomt aan de rand van het perceel.
De infiltratiekolk is groter en grover ten opzichte van de
Well-O-Edge en heeft wat meer ruimte nodig.
Win-win situatie dankzij integrale aanpak
Cas: ‘We zijn enorm tevreden met het resultaat. Het
succes van deze aanpak zit ‘m zeker in de integrale aanpak
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De Well-O-Edge

die we hadden met de civiele afdeling van de gemeente
en de bewoners van Steffenskamp. De straten en tuinen
hoefden maar éénmalig opengebroken te worden om
zowel de afkoppelwerkzaamheden als het aanleggen van
de nieuwe hemelwaterriolering uit te kunnen voeren.
Dat is een win-win situatie voor alle partijen. Daarnaast
ziet het straatbeeld er netjes uit. Omdat we ‘maar’ drie
oplossingen hadden, zie je eenheid.’
Alle beetjes helpen
Ook bewoner Mark die woont aan het Steffenskamp is
blij met het resultaat. ‘Project Laren Regenklaar hebben
wij als zeer nuttig ervaren. Het is goed om beschikbaar
regenwater te gebruiken voor de tuin en daarbij ook het
riool te ontlasten. Wij hebben zelf al jaren een regenton in
gebruik en deden feitelijk al een beetje Laren Regenklaar.
Het aanbod van de gemeente om de voorzijde van het
huis te laten ontkoppelen was voor ons een logische
tweede stap. Gelijktijdig met de reconstructie van onze
straat heeft de aannemer de regenpijp afgekoppeld
en voorzien van een drainageslang in de voortuin. Een
efficiënte en effectieve oplossing dat weer helpt om Laren
droog te houden. Alle beetjes helpen!’

De Well-O-Edge

Bekijk het assortiment
uitstroomtegels.

Ik wil graag advies. Neem
contact met mij op.

Case
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The Red Apple Rotterdam

Betonnen zitelementen met
een zacht karakter
De skyline van Rotterdam is met de komst van ‘The Red Apple’ sinds 2009 een architectonische
eyecatcher rijker. Deze woontoren is gesitueerd op de punt van het Wijnhavengebied en een
opvallende verschijning met zijn rood gestreept gevelpatroon. De entree van het gebouw was aan
een herinrichting toe. Om de entree zowel binnen als buiten een fijne verblijfsfunctie te geven werd
gekozen voor de Mellow Poufs & Planters.

T

he Red Apple is een 124 meter hoge woon-/
werktoren met maar liefst 231 appartementen,
kantoren, winkels en restaurants. Het is een komen
en gaan van mensen die wonen, verblijven, recreëren en
werken in dit veelzijdige complex. KCAP Architecten is de
architect van The Red Apple en heeft ook de verbouwing
van de entree begeleid. ‘Hun oog was gevallen op de
zitelementen die je vindt op diverse treinstations. Dit
product paste perfect bij de herinrichting van de entree
van The Red Apple’, vertelt Ginette.

Nieuw meubilair voor de openbare ruimte
Ginette Blom en Jacqueline Moors zijn de creatievelingen
van het gelijknamige ontwerpbureau Blom&Moors
en gespecialiseerd in inrichtingselementen voor de
openbare ruimte. ‘Een aantal jaar geleden hebben we in
opdracht van ProRail en NS stationsmeubilair ontwikkeld,
waaronder ronde zitelementen’, vervolgt Ginette. ‘Een
product dat niet via een catalogus te bestellen is. Omdat
er zoveel vraag naar was, wilden we een nieuwe serie
poefs ontwikkelen met een eigen look en feel. Nadat ook
KCAP Architecten interesse toonde in de poefjes, zijn
we samen met Struyk Verwo Infra de eerste reeks Poufs
in pilotvorm voor The Red Apple gaan ontwikkelen.
Zij hebben nagedacht wat er nodig is om het technisch
haalbaar te maken en het voor een goede prijs aan te
bieden. Dat is gelukt!’
Vriendelijk en zacht karakter
Jacqueline: ‘Ons uitgangspunt was dat de betonnen Poufs
een zacht en vriendelijk karakter moesten krijgen. Beton
wordt gezien als een hard en grauw materiaal, maar als
je er een radius en gladheid aan geeft, dan verandert
het uiterlijk. Met die gedachte ontstond het idee van de
Mellow Poufs & Planters. Een zitelement waar je rondom
op kunt zitten en een plantenbak om de ruimte groener
aan te kleden. De naam Mellow refereert dus aan de
zachtheid die het product uitstraalt.’

Case

Voor binnen- en buitenruimte
De Mellow Pouf is een flexibel toe te passen zitelement
dat je zowel in de publieke binnen- als buitenruimte
kunt toepassen. Vanwege de ronde vorm kun je heel
eenvoudig diverse configuraties maken. Er kan gespeeld
worden met de beschikbare varianten in diameter,
hoogte, materiaal en kleur. Zowel de Mellow Pouf als de
Planter bestaat uit een zogeheten betonnen ‘bottom’, die
gecombineerd wordt met een ‘top’ (zitting). De tops voor
de Poufs zijn leverbaar in beton, hout en bamboe. De
verbinding tussen top en bottom wordt geaccentueerd
met een stalen ring in de kleur messing.
Passend bij het straatbeeld
Ginette: ‘Het leuke aan de Mellow Pouf is dat het
verschillende functies heeft. De één gaat erop zitten
en checkt z’n telefoon, een ander zet z’n tas er even
op en kinderen kunnen er lekker op spelen. Maar je
kunt er dus ook even in de hal op gaan zitten als je op
iemand wacht of als je je post wilt lezen. Voor The Red
Apple is een afgewogen selectie van Mellow Poufs en
Planters gemaakt die past bij het straatbeeld en het
interieur van het gebouw. Aan de voet van de toren
én in de aangrenzende entreehal zijn zitelementen
en plantenbakken geplaatst in verschillende maten en
materialen, waardoor het een levendige en uitnodigende

entree is geworden. Bijkomend voordeel is dat de
transportbusjes niet meer dwars voor de deur kunnen
staan. Door de plaatsing van Mellow Poufs & Planters is
een vriendelijke, afgebakende zone ontstaan.’
Verschillende formaten en materialen
Ginette: ‘We zijn ontzettend blij met het resultaat. De
Mellow Poufs & Planters voegen zich heel mooi naar
de ruimte en het gebouw. Het geeft de omgeving een
bepaalde speelsheid, maar op een genuanceerde manier.
Als je aan het ontwerp begint, dan heb je een bepaald
idee hoe een product gaat functioneren. Het is dan een
feest om te zien, dat het nog beter uitgepakt heeft, dan
we hadden kunnen bedenken!’

Download de leaflet
Mellow Poufs & Planters of vraag deze aan.
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The Strand in Liverpool, Engeland

Inspirerende projecten,
ook over de grenzen!
Als landschapsarchitect of -ontwerper bepaal je hoe de openbare ruimte in stedelijk gebied eruit
komt te zien. De manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht en gebruikt is medebepalend
voor hoe de lokale bevolking en bezoekers zich gedragen en hoe een stad wordt beleefd. Liverpool
werkte het afgelopen jaar aan een imposante herinrichting. The Strand werd omgetoverd tot een
aantrekkelijk gebied waar alles met iedereen in verbinding staat. Letterlijk en figuurlijk. Laat u
inspireren!
Liverpool en zijn waterkant zijn wereldwijd iconisch
te noemen; door de snelle expansie als haven en het
ontstaan van een multiculturele stad in de 19e eeuw en
recentelijk door vele muzikale en sportieve successen.
De ‘Three Graces’-gebouwen, waaronder de Liver Birds,
vormen het centrale deel van de memorabele skyline
langs de rivier de Mersey. Dat maakt het voor mensen die
hier verblijven, recreëren, wonen, werken en winkelen
een bijzonder en aantrekkelijk gebied. The Strand ligt in

het epicentrum van Liverpool. Deze twee kilometer lange
straat is een belangrijke verkeersader in het centrum.
Door het toegenomen autoverkeer in de afgelopen 60
jaar was de weg een barrière geworden voor voetgangers
tussen het stadscentrum en de waterkant.
Verschillende doelen herinrichting
Andy Thomson van BCA Landscape vertelt:
‘De herinrichting heeft als doel de fiets- en

Case

voetgangersverbinding en de luchtkwaliteit te verbeteren.
En daarnaast overstromingen te verminderen met nieuwe
boomaanplant en duurzame afvoersystemen. We wilden
dat het nieuwe bestratingsmateriaal het straatbeeld
en de architectuur zou verenigen en daarvoor was het
belangrijk om één lichte kleur te gebruiken.’
Keuze voor Breccia Tagenta E
Andy: ‘Onze keuze viel op de betontegel Breccia
Tagenta E van Struyk Verwo Infra. We hadden een grote
verscheidenheid aan texturen en formaten nodig om
een subtiel en delicaat palet te creëren, dat past bij de

prachtige gebouwen en hun verfijnde palet van witte
stenen. De betontegel Breccia is voornamelijk gekozen
vanwege de hoge kwaliteit en slijtvastheid en het grote
aantal beschikbare formaten. Ook de Liscio hebben we
gebruikt om het chevron-legpatroon aan te vullen.’
Daarnaast was een flexibele aanleg van materialen op
zand en met doorlatende systemen een belangrijke
factor voor de duurzame insteek van het ontwerp. Andy:
‘De bestrating van Struyk Verwo Infra beschikt over de
juiste eigenschappen om aan al deze wensen en eisen te
voldoen. Het resultaat is prachtig geworden!’

Samenwerking tussen Hardscape en Struyk Verwo Infra
Hardscape is een handelaar in de UK en geeft al 28 jaar advies over de keuze van bestratingsmaterialen
aan landschapsontwerpers- en architecten die betrokken zijn bij het ontwerpen van multifunctionele
buitenruimtes in de UK, Europa en internationaal. Met de enorme kennis van technische eigenschappen
van materialen zorgen zij ervoor dat er voor ieder specifiek project een duurzame, esthetische
en levensbestendige oplossing is. Het streven van Hardscape is om materialen te vinden, te
ontwikkelen en te leveren die ontwerpers inspireren. Materialen die passen bij het hedendaagse
straatbeeld, maar ook voorbereid zijn op de ontwerpeisen van morgen. Tijdens een beursbezoek
in Nederland kwam eigenaar Mathew Haslam in contact met Struyk Verwo Infra. Mathew was
zeer geïnteresseerd in de veelzijdigheid van mogelijkheden op het gebied van onze bestrating.
Het assortiment dat Struyk Verwo Infra voert is uniek in de UK. Sindsdien is de samenwerking
gegroeid en worden vele toonaangevende projecten van Hardscape vormgegeven met de meest
optimale en innovatieve technieken en materialen van Struyk Verwo Infra. Oftewel, oplossingen die
impact maken, straatbepalend zijn en de publieke ruimtes aangenaam en duurzaam verfraaien.
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In gesprek met Andy
Thomson, Creative
Director bij BCA
Landscape
De opdrachtgevers van architectenbureau BCA
Landscape lopen sterk uiteen en zijn onder
meer particuliere ontwikkelaars, gemeenten,
onderwijsinstellingen, ingenieurs en architecten.
Veel van hun klanten komen terug voor
herhaalopdrachten, omdat ze de verkennende,
analytische, creatieve en vragende aanpak
waarderen. Daar zit een bepaalde gedachte
achter. We gaan in gesprek met Creative
Director Andy Thomson.
Wat kenmerkt jullie stijl van landschapsarchitectuur?
‘Ik denk dat het minder de stijl is die onze ontwerpen
bepaalt, maar meer het proces hoe we werken. We
proberen bij iedere opdracht een doordachte benadering
van ‘plaats’ toe te passen en te begrijpen hoe nieuwe
markeringen die we het landschap zouden kunnen geven,
passen op de lange termijn.’
Welk proces doorlopen jullie hiervoor?
‘Het eerste onderzoek dat we doen bij een nieuw project
kent geen grenzen. We denken met ons team
experimenteel en buiten de gebaande paden. Hieruit
volgt een groot palet aan ideeën. Dat palet slinkt
vervolgens door een daaropvolgend reductieproces dat
we met elkaar doen. De meest essentiële en relevante
delen en uitgangspunten blijven dan over, waarop we het
ontwerp gaan maken. We vinden het dus heel belangrijk
dat we dingen zorgvuldig analyseren. Dat maakt dat er
een goed vertrekpunt is.’

Project Wirral Waters in Liverpool, Engeland

Waarin verschillen jullie ontwerpen ten
opzichte van Nederlandse ontwerpen?
‘Er is een enorm scala aan bestratingsmaterialen en
benaderingen die worden gebruikt in moderne openbare
ruimtes in Engeland. Maar dat zal in Nederland en Europa
niet anders zijn. We zijn van mening dat het gebruik van een
ruimdenkend onderzoeksproces in een vroeg stadium van
projecten van cruciaal belang is voor het ontwikkelen van
inspirerende ideeën. Samen-werking en laterale
denkprocessen kunnen je helpen om gestandaardiseerde
en naar binnen gerichte ‘silo’-mentaliteiten te doorbreken.
Met ons ontwerpteam kijken we ook bij ieder project
hoe we iets speciaals en unieks aan het ontwerp kunnen
toevoegen.’
Heb je voorbeelden van toonaangevende projecten?
‘Al onze projecten zijn verschillend en variëren
ongelooflijk in reikwijdte en detail. Zoals The Fairytale of
Burscough Bridge, A Record of Lancaster, The Garden
of Reflection, The Forest Bathing Pod, Liverpool Waterfront
en Wirral Waters.’
Waar zijn jullie trots op?
‘We zijn er trots op om te helpen bij het maken van
positieve en locatie specifieke gebieden voor mensen,
die ook helpen bij het omgaan met bredere
problemen zoals klimaatverandering. Er is
echter altijd ruimte om te verbeteren en te
leren en dat is onze drijfveer!

ONTWERP UW STRAATBEELD IN 3D
De Texturen Inspirator is de ideale tool voor landschapsarchitecten en
ontwerpers van de openbare ruimte om binnen enkele tellen te beschikken
over een zelf samengesteld canvas met natuurgetrouwe texturen voor
bestrating in de openbare ruimte. Kijk op pagina 8 voor meer informatie.
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FACTS & FIGURES
Locatie

Bristol Business School,
University of West England,
Bristol, Engeland

Materialen

Totaal oppervlakte: 3.715 m²
Breccia Tagenta A/C/D/E
Breccia Giallo
Breccia Grigio
Breccia Nero

FACTS & FIGURES
Locatie

Maiden Lane, Camden, Londen, Engeland

Materialen

Totaal oppervlakte: 4.302 m²
Breccia Tagenta A/B/C/E
Breccia Cottrio
Liscio Cottrio
Lavaro prefab traptreden in grijs 012
Rabatbanden, gazonbanden,
trottoirbanden, traptreden en
U-blokken in Lavaro grijs 712
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FACTS & FIGURES
Locatie

Mussel Tank, Lytham, Lancashire, Engeland

Materialen

Totaal oppervlakte: 731 m²
Breccia Tagenta A/B/C
Liscio Cottrio
Liscio Giallo
Liscio Tagenta B

FACTS & FIGURES
Locatie

Dundashill, Glasgow, Schotland

Materialen

Totaal oppervlakte: 2.780 m²
Lavaro grijs 012 en wit 700
Opsluitband Lavaro grijs 712

Collage

Veelzijdigheid van de
Hydro Lineo groenbestrating
Klimaatadaptieve bestrating is niet meer weg te denken in stedelijke gebieden. Dat is niet voor niks,
want verharding in combinatie met groen verhoogt de leefbaarheid aanzienlijk. De Hydro Lineo
groensteen is de perfecte oplossing om groen, water en esthetische verharding te integreren zonder dat
dit ten koste gaat van de begaanbaarheid. Laat u inspireren met verschillende toepassingen, kleuren,
lijnpatronen en vullingen die mogelijk zijn met de Hydro Lineo collectie!

1. Toepassingsgebieden

Haaksparkeren in woonwijken / woonerven

Langsparkeren in woonwijken

Klimaatadaptieve buitenterreinen kantoren en bedrijven

Groene parkeerplaatsen op recreatieterreinen

Groene parkeerplaatsen bij kantoren en bedrijven

Klimaatadaptieve betrating romdom schoolpleinen
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2. Keuzemogelijkheden

Hydro Lineo 22

Hydro Lineo 40

Spelen met 2 type afstandhouders
voor het creëren van
afwisselende lijnpatronen

Hydro Lineo XL 25

Spelen met verschillende kleuren /
texturen afgestemd op de
dichte bestrating

Hydro Lineo XL 50

Klimaatadaptieve bestrating rondom
utiliteitsgebouwen voor beperkt zwaar
verkeer met Hydro Lineo XL

Hydro Lineo XL 0

Groene parkeerterreinen geschikt
voor beperkt zwaar verkeer met
Hydro Lineo XL

Bekijk het
Hydro Lineo
assortiment.

Hydro Lineo Gesloten

Keuze voor meer nadruk op groen
(graszaadmengsel) of optimale
waterinfiltratie (grind)

Hydro Lineo Blok

Groene parkeerplaatsen rondom
sportvelden met Hydro Lineo blok

veelgestelde vragen
over een optimaal
groenresultaat
Een goede fundering en een goed grastegelmengsel zijn essentieel om
zowel de draagkracht van grasstenen, zoals de Hydro Lineo, als het
groenbeeld optimaal te krijgen en te behouden. Rutger Hornikx is
adviseur bodem en groen bij Van Berkel Biomassa & Bodemproducten.
Zij zijn leverancier van de TerraViva® producten. Rutger beantwoordt
de 7 veelgestelde vragen.
Wat is het belang van goed funderingssubstraat?
Bij het ontwerp van groenbestrating zien de
3D-tekeningen er altijd prachtig strak en groen uit.
Maar als het niet goed aangelegd wordt en de grond
daardoor verdicht, kan het groen niet goed wortelen en
groeien. Het gewenste eindbeeld wordt daardoor niet
gerealiseerd. Een goede fundering in combinatie met een
goed grastegelmengsel is dus essentieel voor een mooi
groenbeeld.
Hoe zorg je voor een goede fundering?
Een grasplant heeft 30 cm ruimte nodig voor het
wortelen, dat betekent dat er een goede doorwortelbare
ruimte nodig is. De TerraViva® producten zijn de ideale
oplossing voor een goede ondergrond van grasstenen.
Mijn advies is om de bodem onder grasstenen op te
bouwen met drie verschillende TerraViva® lagen. De
onderste laag van funderingssubstraat bestaat uit een
grover gesteente en een voedingsgrond met voldoende
doorwortelbare ruimte. Het mengsel verdicht eenvoudig
en zorgt voor een hoge draagkracht. Daarop komt een
fijngesteente tussenlaag, het zogeheten legbedsubstraat
waar je de grasstenen op aanlegt. Tussen de grasstenen
breng je vervolgens ons dagverse grastegelmengsel aan
dat je vult tot aan de bovenzijde van de grasstenen. Het
is heel belangrijk dat het graszaadmengsel direct goed
bewaterd wordt.
Waaruit bestaat het grastegelmengel?
TerraViva® grastegelmengsel bestaat uit een combinatie
van vier graszaden. Dat is een eigen mengsel dat ervoor
zorgt dat de grasplant snel wortelt, snel de ruimtes
tussen de tegel dicht krijgt, stevig blijft en daarna niet
te snel groeit.

Wat zijn de unieke eigenschappen
van het TerraViva® systeem?
Het grootste voordeel aan het TerraViva® systeem is
dat het heel goed doorwortelt. Met dit systeem kunnen
we een wortelgroei creëren van 30 cm. Wanneer het
grasmengsel verwerkt is en goed bewaterd wordt, wordt
de krimp direct in gang gezet. Daardoor kunnen we
realiseren dat het gras net iets onder de tegel snel en
gelijkmatig aanslaat. Omdat het gras net onder de tegel
blijft, raakt het niet beschadigd bij belasting van verkeer.
Het is zo uniek dat er zelfs een patent op is.
Wat betekent dat voor de aanleg?
Het grasmengsel leveren we dagvers aan en moet ook
binnen 24 uur verwerkt en bewaterd worden. Bovendien
heeft het de eerste dagen goede nazorg met bewatering
nodig. Dat is bij andere substraatproducten niet
gebruikelijk, dus dat vraagt aandacht van de aannemers.
Hoe kun je na 3 jaar water- en
luchtinfiltratie nog waarborgen?
Daar kan ik kort over zijn. Door de onderbouw met
TerraViva® blijft de grond voldoende draineren en
bufferen. Ook na 3 jaar!
Wat is het maai advies?
Nadat de grasstenen aangelegd zijn met TerraViva®, is
er in principe weinig onderhoud nodig. Wanneer de
gemeente 1 à 2 keer per jaar maait en licht bemest, dan
is dit beter maar het is niet noodzakelijk. Het onderhoud
van openbaar groen moet immers praktisch zijn en daar
zijn de TerraViva® producten dan ook op ontwikkeld.
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Geen losliggende
kabels in
Soest dankzij
EV-kabelgoottegel
De Gemeente Soest hanteert al langer een plankaart voor
openbare laadpalen. Toch volstaan de plekken van de
openbare laadpalen niet voor alle bewoners van Soest.
Een goede reden voor de gemeente om te onderzoeken of
de kabelgoottegel van Struyk Verwo Infra uitkomst biedt.

Case

J

ennifer Franken, beleidsadviseur milieu en
energietransitie bij de gemeente Soest vertelt: ‘We
hebben als gemeente een zogeheten plankaart
opgesteld wat er aan laadpalen nodig is in 2025. Zo’n 150
locaties in Soest staan aangestipt op de kaart en worden
nu stuk voor stuk geïmplementeerd. Maar volgens de
berichten van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zal
het aantal elektrisch vervoer bezitters sneller toenemen
dan gedacht. Daarom verwacht ik dat deze kaart al
eerder aangepast gaat worden. Ons doel is om elektrisch
rijden te stimuleren en dan is niks vervelender dan dat
inwoners wel een elektrische auto hebben, maar deze
nergens kunnen opladen.’
Beleid voor oplaadmogelijkheden
Vanuit de gemeente is er een duidelijk beleid ten aanzien
van het opladen van elektrische auto’s. Jennifer: ‘Heb je
een eigen oprit, dan verwachten we dat je daar je auto
oplaadt. Heb je deze niet, dan kun je gebruikmaken van
de openbare laadpaal in Soest. Maar voor mensen die
slecht ter been zijn of waarvoor de laadpaal te ver weg is
(meer dan 300 meter loopafstand), is dit niet altijd ideaal.
Opladen vanuit de woning met losliggende kabels is
verboden en dus ook geen optie. De kabelgoottegel van
Struyk Verwo Infra lijkt voor deze laatstgenoemde groep
EV-bezitters een goede oplossing.’

Een briljante oplossing!
Bewoner Michiel van Beek uit Soest vertelt

‘Sinds april dit jaar is het trottoir voor mijn woning
voorzien van kabelgoottegels. Een enorm fijne uitkomst
voor het probleem dat ik had. Ik heb een tussenwoning in
Soest zonder oprit. De openbare laadpaal om elektrische
auto’s op te laden stond vrij ver van mijn woning vandaan.

De kabelgoottegel
De kabelgoottegel werd geopperd door een inwoner
van Soest die hierover een artikel had gelezen. Het
bijzondere aan deze tegel is dat er eenvoudig een
kabel gedrukt kan worden tussen de sleuven die in de
kabelgoottegel verwerkt zijn. Daardoor blijft het trottoir
vrij van losliggende laadkabels en is er geen struikelgevaar.
Bijkomend voordeel van de kabelgoottegels is dat
EV-bezitters hun auto kunnen opladen met eigen
zonnepanelen.

Met mijn kind van 5 jaar was het ’s morgens een klein

Pilot onder EV-bezitters
Jennifer: ‘Ik vond het gelijk een fantastisch idee, maar
wilde eerst onderzoeken wat er in de praktijk bij komt
kijken. Bovendien heb je ook met juridische zaken te
maken. Na contact te hebben gehad met Struyk Verwo
Infra over de mogelijkheden zijn we begin dit jaar een
pilot onder zeven EV-bezitters in Soest gaan optuigen.
We hebben onszelf een jaar gegeven om te kijken hoe
het bevalt.’

is in één woord briljant te noemen! Het werkt eenvoudig

drama om zo ver naar de auto te lopen. Dat moest
slimmer kunnen. Ik ben gaan googelen en kwam een artikel
over de kabelgoottegel tegen. Dé perfecte oplossing in
mijn ogen. Van het één kwam het ander. Jennifer Franken
van de gemeente Soest was meteen enthousiast. Een
aantal maanden later heb ik mij aangemeld voor de pilot.
Aan de hand van foto’s van de voorzijde van de woning en
trottoir, heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de
positionering van de tegels en deze zijn niet veel later ook
daadwerkelijk geplaatst. De functie van de kabelgoottegel
en er is geen struikelgevaar meer met losliggende kabels
op de stoep. Eén minpuntje, de parkeerplek voor mijn
voordeur is geen gereserveerde plek alleen voor mij. Het
komt dus geregeld voor dat andere buren op mijn plek
staan en ik alsnog niet kan opladen. Maar dat weegt niet op
tegen het gemak en de voordelen die ik er wel van ervaar!’
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Het werkt perfect!
Bewoners Jorg en Kim uit Soest

‘Elektrisch rijden met energie die we zelf opwekken
met zonnepanelen was onze grote wens. Maar voordat
de elektrische auto aangeschaft zou worden, moest

Eerste resultaten positief
Onder bepaalde voorwaarden konden EV-bezitters zich
aanmelden voor deelname aan de test. Ondertussen zijn
er bij zes woningen en één bedrijf kabelgoottegels op
het trottoir geplaatst door de gemeente. Gedurende de
pilotfase blijven de tegels in eigendom van de gemeente,
terwijl de parkeerplaats zelf openbaar blijft. Jennifer: ‘Het
is de verantwoordelijkheid van de bewoners om de kabel
op te ruimen na gebruik, maar dat doen ze ook netjes. Tot
op heden zijn de inwoners blij en zijn er geen problemen
geconstateerd. Als de pilot na een jaar afloopt, zullen we
evalueren of en hoe we de kabelgoottegels op grotere
schaal kunnen faciliteren voor de bewoners van Soest.
Dit is afhankelijk van hoe het beleid zich ontwikkelt en
hoe we het betaalbaar kunnen maken voor gemeente en
bewoners, maar ik ben positief gezind!’

Ik wil graag advies over
de EV-kabelgoottegel.

er wel een oplaadmogelijkheid dichtbij huis zijn. De
dichtstbijzijnde openbare laadpaal was te ver weg. En met
het idee voor een eigen oprit in de voortuin, was de buurt
het niet eens. Dat zou afbreuk doen aan het aanzicht van
de straat. Een buurvrouw wees ons op een oproep in het
lokale suffertje. De gemeente zocht inwoners die wilden
deelnemen aan een pilot met kabelgoottegels. Na een
onderbouwing en foto’s van de situatie kregen we bericht
dat we mee mochten doen aan de proef. Voor ons kwam
eindelijk de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Dit
voorjaar zijn de kabelgoottegels geplaatst voor ons huis.
En het werkt perfect. De kabelgoottegels zijn voorzien van
twee rubberen flappen die nauw tegen elkaar aansluiten.
De kabel van onze nieuwe elektrische auto druk je er
gemakkelijk doorheen en blijft stevig zitten. Een absolute
aanrader voor gemeentes die bewoners willen faciliteren
met elektrisch rijden.’

Ga naar de
productinformatie.

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving
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