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Ideale combinatie

Beton en groen 
gaan goed samen  
 
de dynamiek van de stad blijft mensen trekken. 
stadsparken worden steeds belangrijker als rustpunt. 
de plek om de hectiek van de stad te ontvluchten. 
kleine groene oases om even te ontspannen, alleen 
of met vrienden. voor het inrichten van stadsparken 
is beton een mooi materiaal om mee te werken. 
Zowel voor het aanleggen van voetpaden als voor het 
parkmeubilair. van nature is het uiterlijk van beton 
terughoudend en zorgt voor een mooi contrast 
met het omliggende groen. Beton zit ook vol van 
structuur en lichte kleurschakeringen waardoor het zijn 
natuurlijke en levendige uitstraling krijgt. Beton vergt 
ook weinig onderhoud door zijn robuustheid en is niet 
snel te vernielen. voor het zitcomfort is een combinatie 
van beton met een houten zitting aan te raden. 
struyk verwo infra is fsc-gecertificeerd en kan het 
meeste meubilair voorzien van een 100% fsc (hard)
houten zitting. Het hout geeft een warme uitstraling 
aan het meubilair en vergt weinig tot geen onderhoud. 
kortom; zowel beton als hout zijn eerlijke materialen, 
terughoudend in uitstraling zonder veel poespas.  
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Nieuws

Bestel nu de

Assortimentswijzer 2017
De jaarlijkse uitgave van de assortimentswijzer is weer voorhanden. De handige 
productcatalogus biedt een overzicht van het standaard assortiment bestratings
materialen. Elk jaar is de editie uitgebreider dan zijn voorganger. Editie 2017 bevat 
informatie over maar liefst 16.013 artikelen.

nieuwe modellen zijn onder meer: 

model productgroep

geleidelijntegel – 7 ribbels tegels

middengeleiders 150 verkeerselementen

solid laag straatmeubilair 

solid hoek laag straatmeubilair 

seat solar straatmeubilair 

afschotplaat 1,5% vloerplaten

aanpassing productgroep banden
Het assortiment opsluitbanden en trottoirbanden 
is zeer uitgebreid. er zijn enkele wijzigingen 
doorgevoerd om u dit nog overzichtelijker te 
presenteren. Zo is bij de opsluitbanden 10 cm breed, 
trottoirbanden 13/15 en trottoirbanden 18/20 een 
splitsing gemaakt op de sluiting en worden deze in 
separate tabellen getoond. 

ook is het aantal modellen bij de inritbanden 
verhoogd. elke variant heeft nu een eigen model met 
bijpassende tekening.

synchroon met website
alle informatie uit de assortimentswijzer is ook terug 
te vinden in de productselector op de website.

meer informatie?

•	 Bestel uw assortimentswijzer via de gratis 
antwoordkaart in deze BuitenBeeld.

•	 vraag ernaar bij uw vaste contactpersoon.
•	 download de assortimentswijzer via de website  

www.struykverwoinfra.nl/leesplank.html
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de continue beschikbaarheid van secundaire grond-
stoffen is vaak een probleem. Het door ons ontwikkelde 
c4c-concept, waarbij wij oude bestratingsmaterialen 
zelf inzamelen, breken en ‘ombouwen’ naar nieuwe 
gecertificeerde grondstof, is een goed voorbeeld 
van hoe wij de beschikbaarheid vergroten. inmiddels 
gebruiken we ook andere secundaire grondstoffen zoals 
kalkkorrels, ecogranulaat, aec-granulaat en spoorballast. 
de afgelopen tijd zijn de inzichten op het gebied van 
alternatieve grondstoffen veranderd. ons oorspronkelijke 
doel was een zo hoog mogelijk percentage vervanging. 
technisch gezien is er veel mogelijk, echter helaas zijn 
secundaire materialen minder hard dan grind. om aan 
alle sterkte eisen te voldoen, moet er extra cement aan 
de mengsels worden toegevoegd en dit heeft nadelige 
gevolgen voor de co2-footprint van de producten. 
inmiddels hebben we de juiste balans tussen een zo 
laag mogelijke co2 en circulariteit (verwerking en 
beschikbaarheid) gevonden en passen wij maximaal 
15 procent secundair materiaal toe.

om het optimale op het gebied van duurzaamheid te 
bereiken, is samenwerking in de keten van essentieel 
belang. opdrachtgevers, aannemers, recyclingbedrijven 
en betonfabrikanten hebben de handen ineengeslagen 
om het gezamenlijk doel te bereiken. om die reden zijn 
wij vanaf het begin actief in het netwerk Betonketen 
van daaf de kok. daaf heeft dit overleg opgezet in 
diverse regio’s. doelstelling daarbij is om ketenpartners 
met elkaar te laten samenwerken en zo het optimale te 
bereiken op het gebied van duurzaamheid. daarbij wordt 
gebruik gemaakt van elkaars kennis en mogelijkheden. 
inmiddels is daar een moederbestek van gemeenten, 
uit voortgekomen, met eisen aan circulariteit en 
milieukostenindicator van betonnen bestratingsmateriaal.

door alle ervaringen van de laatste tijd ontstond 
ook het besef dat het voor opdrachtgevers moeilijk 
blijft om objectief geïnformeerd te worden over 
de mogelijkheden. tevens zijn wij van mening dat 
duurzaamheid alleen kan werken bij volledige 
transparantie. de branchevereniging van producenten 

van betonproducten heeft om die reden het initiatief 
genomen om tot een beoordelingsrichtlijn (Brl) te 
komen. in de technische commissie van de branche-
vereniging zijn diverse bedrijven vertegenwoordigd. 
samen met het kiwa zijn er milieuprofielen van 
betonnen infraproducten opgesteld. omdat de Brl 
is opgesteld door de fabrikanten in samenspraak met 
het kiwa is de uitvoerbaarheid en de objectiviteit 
gewaarborgd. de milieu-effecten van de producten 
(waaronder bijv. klimaatverandering – co2-emissie) 
worden daarin vertaald naar een milieu kosten indicator 
(mki). tevens wordt de mogelijkheid tot circulariteit 
geboden. Het kiwa zorgt voor verificatie van de 
opgaves. uiteraard is gezorgd dat de Brl aansluit op het 
moederbestek van het netwerk Betonketen. inmiddels is 
de Brl op 29 maart gepresenteerd aan een grote groep 
opdrachtgevers. wij verwachten dat de Brl aansluit op 
de behoefte van opdrachtgevers en het voor iedereen 
mogelijk maakt om te werken met duurzaam beton. 

rinke veld
commercieel directeur

Column

Toepasbare milieuprestaties 
van betonproducten



Nieuws

De Bond van fabrikanten van betonproducten in Nederland (BFBN) en haar leden hebben 
samen met KIWA een beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld om transparante en betrouwbare 
milieuverklaringen van beton producten te leveren onder toezicht van externe certificatie. 

in deze Brl k11002 verklaart de producent een 
milieu kostenindicator (mki) en het percentage 
secundaire grondstoffen (circulariteit) van een 
aantal producten.

certificaat
een certificaat op basis van de Brl levert het bewijs 
voor opdrachtgevers in het kader van duurzaam 
inkopen en biedt tevens een bewijsmiddel bij de Brl 
Bouwwerken met duurzaam beton van het netwerk 
Betonketen. Het vormt daarmee een goede invulling 
op de uitvraag van opdrachtgevers naar duurzaam 
beton.

meer informatie?

lees voor meer detailinformatie het nieuwsbericht 
op onze website.

neem contact op met uw accountmanager of 
projectadviseur. 

Tijdens de InfraRelatiedagen Hardenberg, in februari jl., 
deed Struyk Verwo Infra mee aan de veiling waarbij de 
opbrengst ten gunste kwam aan Stichting KiKa. De 
ingezette rode zitappel wisselde voor meer dan het 
dubbele van de prijs van eigenaar en heeft nu een mooie 
plek gekregen bij Krommenhoek BV in Apeldoorn.

evenementen 
kalender
de afgelopen maanden waren wij 
aanwezig op meerdere beurzen en 
events. onze nieuwste producten zijn 
met veel belangstelling ontvangen. Bent 
u niet in de gelegenheid geweest ons 
tijdens een beurs te bezoeken? noteer 
dan alvast in uw agenda.

Dag van de Openbare Ruimte
27 – 28 september 2017, Utrecht 

Water in de Openbare Ruimte
9 november 2017, Houten

Introductie BRL K11002  
Genereren van milieuprofielen 
voor betonnen infraproducten 
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NIEUW:

Verlaagde SOLID elementen

de modulaire reeks solids & seats is uitgebreid met 
verlaagde solid elementen. dit zijn forse banden 
in zelfverdichtend beton om op een fraaie manier 
groen te omzomen. in het friese plaatsje Burgum 
zijn deze elementen voor het eerst in het nieuwe 
verblijfsgebied toegepast. rondom de bestaande 
boomeilanden en de nieuw aangelegde sierbeplanting 
zijn hoge en lage solid elementen in één lijn gesteld. 
aan de noordkant zijn 45 cm hoge zitranden geplaatst 
zodat het winkelend publiek even kan uitrusten. 
aan de zuidkant, grenzend aan het parkeerterrein, 
verlaagde solids waarbij de elementen 10 cm boven 
maaiveld zijn gesteld. door juist lage solids toe te 
passen wordt voorkomen dat parkerende auto’s de 
elementen beschadigen en wordt het groen degelijk 
beschermd. 

voor de overgang van hoog naar laag is in dit ontwerp 
bewust gekozen voor een duidelijke sprong in plaats 
van deze schuin te laten aflopen. 

reeks verlaagde solid elementen 
•	 recht element 47/45 x 25 x 200 cm 
•	 Hoek 90° element 47/45 x 25 x 100 cm 
•	 Bochten op aanvraag

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager of 
projectadviseur.



Case

de strekdammen zijn bekleed met zitranden en lage banden. Zo’n 1.273 elementen in totaal.
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Upgrade voor Cadzand-Bad 

Kustaanpak op een 
hoger niveau

Twee jaar geleden kreeg cadzand de ‘Bad-
status’. onze oosterburen verwachtten vanaf 

dat moment een chique badplaats met veel wellness 
faciliteiten. maar in werkelijkheid moest er nodig 
wat gebeuren in de kustplaats. ontwerper martin 
knuijt van architectenbureau okra uit utrecht: ‘in 
feite zag de toekomst van cadzand-Bad er op dat 
moment niet zo rooskleurig uit. Bovendien was het 
een zwakke plek in de kustlijn. in 2003 werd duidelijk 
dat negen zogenoemde 'Zwakke schakels' van de kust 
versterkt moesten worden. ook cadzand-Bad moest 
‘superstormproof’ worden. de opdracht aan ons 
was: koppel de plannen voor een veilige kust aan de 
ontwikkeling van deze plaats tot een chique badplaats 
die jaarrond klanten trekt.’ 

op de kaart 
inmiddels is er veel veranderd in cadzand-Bad. er 
is een zeejachthaven gecreëerd voor 120 tot 140 
schepen met open verbinding naar zee. die haven 
bevindt zich tussen twee dammen, wat de plaats 
superstormproof maakt. daarmee is de versterking 
van de nederlandse kust voltooid. de verbreding van 

de duinen en de aanleg van een dubbel wandelpad 
biedt bezoekers veel recreatiemogelijkheden in de 
natuur. en dat is niet alles, volgens martin knuijt. ‘de 
aanpak van de plaats heeft de aantrekkingskracht van 
de badplaats enorm vergroot. deze ontwikkelingen 
maken het vastgoed meer waard en grote 
gedeelten langs de Boulevard de wielingen worden 
herontwikkeld. daarnaast heeft de gemeente horeca-
ondernemers uitgenodigd om een goed horeca-
concept voor strandpaviljoens neer te leggen en 
dat heeft ertoe geleid dat alle horeca-exploitanten 
hun zaak hebben vernieuwd. Het effect van de 
werkzaamheden werkt dus door en zorgt ervoor dat 
cadzand-Bad echt weer op de kaart staat.’
 
contrast
Het meest in het oog springende in de vernieuwde 
badplaats is misschien wel het witte beton. niet 
een beetje wit, maar kraakhelder wit. knuijt: ‘dat 
contrasteert fantastisch met het ruwe van de paden 
en de rest van de ruige duinomgeving. de paden 
hebben we bewust vrij basic gehouden. omdat 
dat past in de omgeving – de paden zijn, net als de 

Van vergane glorie naar chique badplaats die het hele jaar 
druk wordt bezocht. En ook nog eens ‘superstorm proof’!  
CadzandBad is een succesverhaal in het zuidelijkste puntje 
van de Nederlandse kust.



Case

kustverdedigingselementen, ruw –, maar ook om 
financiële redenen. als je kiest voor paden met een 
luxe afwerking, dan gaat al snel het gehele budget in 
de toplaag zitten. nu was er geld over voor de rest: 
de bekleding van de strekdammen, zitranden, grote 
eindelementen en vier zeetribunes.’

aannemer Bam infra benaderde struyk verwo infra 
voor de betonnen elementen. projectleider Bert 
geelhoed van struyk verwo infra licht toe: 
‘we hebben onder meer de bekleding van de 
strekdammen, zitranden, grote eindelementen 
en vier zeetribunes gemaakt. Het volume en de 
grootte van de elementen zijn vrij uitzonderlijk. 
dat het beton helder wit én “zeeproof” moest zijn, 
maakte het extra uitdagend. Het moet minstens 
vijftig jaar mee kunnen, dus dat vraagt wel wat.’

mooi hout
Het contrast komt ook terug in de combinatie van 
het witte beton met hout. Hout komt sowieso 
veel terug in de badplaats. knuijt: ‘Bij de haven 
hebben we een hellend houten plein gecreëerd. 
in dit plein is de walk of freedom opgenomen; 
een eerbetoon aan de winnaars van de roosevelt 
four freedoms awards die jaarlijks in Zeeland en 
new york uitgereikt worden. in de roestvrijstalen 
plaatjes die hierin terugkomen zien bezoekers 
de lucht of zichzelf – het is maar net hoe je 
erin kijkt.’ de betonnen zeetribunes en bankjes 

hebben houten zittingen, gemaakt door meerkerk 
Houtbouw. eigenaar teunis meerkerk: ‘de lengte 
van de tribunes is enorm: maar liefst twintig meter. 
Het was voor ons een uitdaging om ze goed te 
laten stroken. de houtsoort is cumaru; duurzaam 
hardhout klasse 1 uit Brazilië. dat was een eis 
vanuit het ontwerp. een logische keuze: het is een 
veelgebruikte soort hardhout die bestand is tegen 
de weersinvloeden aan de kust.’ ‘Het is niet alleen 
sterk en duurzaam, het is ook mooi,’ vult knuijt 
aan. ‘Het hout heeft een fijne structuur en het 
gaat niet splinteren.’ terugkijkend is de architect 
vooral trots op wat er bereikt is in cadzand-Bad. 
‘wat hier gerealiseerd is, is wezenlijk anders dan de 
kustprojecten oude stijl. Het is integrale kustaanpak 
op een hoger niveau. de plek moet de komende 
jaren nog verder groeien, met name de natuur heeft 
even tijd nodig voor het helemaal tot zijn recht 
komt. maar je ziet nu al dat de combinatie van 
kustversterking en gebiedsaanpak bijzonder goed 
uitwerkt.’

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager of 
projectadviseur.
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facts & figures

locatie cadzand-Bad

opdrachtgever waterschap scheldestromen,  
yacht en de gemeente sluis 

aannemer Bam en mvo

duur van het project 2 jaar

materialen •	 Zelfverdichtend beton 
•	 Houten zittingen van 100% 

fsc-hardhout type cumaru 

Omvang project
Het project is zeer divers en bevat voornamelijk 
maatwerk voor onder meer:
•	 4 zeetribunes
•	 2 strekdammen
•	 diverse zitbanken

•	 diverse trappartijen
•	 Zilte moestuinen

Ter illustratie van de omvang
de strekdammen zijn bijvoorbeeld bekleed met zitranden 
en lage banden, 1.273 elementen in totaal / 1.673 meter. 
en de 2 moestuinen zijn opgebouwd uit 103 elementen 
elk. er zijn in totaal 77 vrachtauto’s met 1.676.201 kg 
naar cadzand vervoerd!

de zeetribunes zijn maar liefst 20 meter lang en zijn een opvallend element in het duinlandschap.



Infographic

stille wegdekken zijn voor veel wegbeheerders een 
van de weinige mogelijkheden om een effectieve 
geluidreductie te realiseren. silent way is een stille 
betonstraatsteen die een aantrekkelijk straatbeeld 
combineert met een hoge geluidreductie en een lange 
levensduur in 30 km/uur en 50 km/uur gebieden. Het 
zogeheten cwegdek bij 50 km/uur komt uit op -2,9 dB 
op basis van een technische levensduur van 20 jaar*. 
dit is net zo stil als dunne deklagen a, maar met een 
twee tot drie keer langere levensduur.

met silent way kan een gemeente dus aanzienlijke 
besparingen op onderhouds- en afschrijvingskosten 
realiseren.

* berekend conform de reken- en meet- voorschriften geluid 2012.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager of 
projectadviseur.

Silent Way, het stille 
wegdek dat langer 
meegaat en minder kost
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Ctijd = +1,2 dB    

Cwegdek = - 2,9 dB  

Referentiewegdek (DAB)

Cinitieel = - 4,1 dB



Project

Warwick University Arts Centre 
Plaza and Business School

ontwerp van churchman landscape architects. 
combinatie van jaren ’50 en modern. Het 
ontwerp is hoofdzakelijk wit, wat past bij de 
gebouwen uit de jaren ’50. details: de opvallende 
trap met verschillende niveaus die diepte geven.

facts & figures
•	  Bestrating lavaro wit 100 x 100 x 80 cm

Projecten over de grens

Samenwerking met Hardscape UK 

Al ruim tien jaar werkt Struyk Verwo Infra samen met 
Hardscape, adviseur en leverancier voor landschapsarchitectuur 
in Groot-Brittannië en Ierland. We vroegen directeur Mathew 
Haslam naar zijn mooiste vijf projecten die Hardscape samen 
met Struyk Verwo Infra heeft verwezenlijkt. 

‘Bij Hardscape zijn we altijd op zoek naar producten 
die landschapsarchitecten kunnen inspireren. Zo 
kwamen we twaalf jaar geleden in contact met de 
betonproducten van struyk verwo infra. Het was 
een verademing om een producent te treffen die niet 
in beperkingen maar in mogelijkheden denkt. wilden 
we een andere kleur, dan stonden ze daarvoor open. 
vroegen we naar een afwijkende maat, dan keken ze 
naar de mogelijkheden. en zo zijn we in al die jaren 
met elkaar blijven werken. 

we denken met elkaar mee en leren van elkaar. 
ik vind het wereldberoemde cunard Building in 
liverpool, dat de status werelderfgoed heeft, een 
mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is met 
de betonproducten van struyk verwo infra (zie 
pagina 15). de opdracht: laat de verblijfruimte om 
het cunard Building heen perfect aansluiten op de 
historische architectuur. niet de minste uitdaging 
dus, en het resultaat is prachtig. dankzij de kleuren 
en afwerking van de betontegels past de bestrating 
helemaal bij het oorspronkelijke ontwerp.’



Project

Cunard Building,  
Brunswick Street, Liverpool 
(UNESCO Werelderfgoed)

veel aandacht voor materiaalkeuze. Het 
materiaal moest passen bij de historische locatie, 
ingewikkelde structuren, en er mooi uitzien. 
de afwerking met Breccia en liscio heeft geleid 
tot lichtnuances en contrast. dankzij helder en 
neutraal kleurgebruik sluit het ontwerp mooi aan 
bij de historische locatie. 

Extra uitdaging: een mooie, lange bank voor 
bezoekers die tegelijkertijd voertuigen 
buitensluit. Het resultaat is een 50 meter lange 
granieten stenen bank.

facts & figures
•	  Bestrating Breccia en liscio tagenta e 

5 x 20/40 x 8/10 cm 
•	  Bestrating lavaro wit 12 x 100 x 25 cm  

en Breccia tagenta e 40/20 x 40/20 x 
56,6/28,5 x 8 cm triangles

Project

Peel Park Campus,  
University of Salford

Het ontwerp van aecom is mede geïnspireerd 
op het ontwerp van amsterdam science 
university. de bestrating past perfect bij de 
granieten bestrating, zitmeubelen en de rest 
van het ontwerp.

Bijzonder: de wens was om de bestrating en de 
trap te laten aansluiten op het glazen standbeeld 
van friedrich engels. daarom is voor de laagste 
plint van het kunstgebouw op de campus 
hetzelfde materiaal gebruikt. realisatie van 
ontwerp tot oplevering: 7 jaar.

facts & figures
•	 totale oppervlakte 12.000 m² bestrating
•	  lavaro mix van 20 x 60 x 8 cm en 

5 x 20 x 8 cm; witte, zwarte, grijze en rode 
bestrating
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Project

Ashington Leisure Centre

ontworpen door ryder architecture en 
landscape architects one associates ltd. Het 
ontwerp won de riBa north east award. Het 
recreatiecentrum bevat een 25-meter zwembad 
met zes banen en een sportcomplex met zes 
hallen. in het hart van het centrum bevinden 
zich een moderne bibliotheek, speeltuin en café.

facts & figures
•	  Bestrating Breccia tagenta a, B & e 

betonstraatsteen in 15 x 30 x 10 cm

Project

Burnley Public Realm

een nieuw en aantrekkelijk stadscentrum. een 
post-moderne look. Bloemperken en bomen 
hebben plaatsgemaakt voor meer volwassen 
‘straat’ bomen.

facts & figures
•	  Bestrating Breccia mix 30 x 15 x 8 cm 

in grigio en tagenta B

Projecten over de grens
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NIEUW: Driewegband voor het 
inrichten van parkeervakken
Binnen de gemeente amsterdam is er onder de 
noemer ‘puccini’ gewerkt aan standaardisatie van 
de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn er 
nieuwe oplossingen bedacht voor het inrichten van 
parkeervakken. driewegbanden tussen de rijbaan 
en de parkeervakken waarbij de bandenlijn in één 
rechte lijn blijft doorlopen. 

voordelen
•	 Betere opsluiting parkeervak 
•	 sterke hoekverbinding
•	 Zaagloze aansluiting
•	  lagere beheerkosten

verkeersremmend effect 
door de bandenlijn in het straatprofiel consequent 
door te laten lopen, ontstaat er een visuele 
versmalling van de rijweg. 

dit effect zorgt ervoor dat automobilisten zich 
eerder aanpassen aan de toegestane snelheid. 

driewegbanden zijn leverbaar in:
profiel 13/15 x 25 cm - 90 graden 
profiel 28/30 x 24 cm - 90 graden 
  
voor insteekparkeerhavens: 
profiel 13/15 x 25 cm - 135 graden 
profiel 28/30 x 24 cm - 135 graden 

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.

Doordat de bandenlijn consequent doorloopt, 
ontstaat een visuele versmalling van de rijweg. 

In de spotlights

ZaagloZe aansluiting

sterke HoekverBinding



Case

Het voorplein oogt als een gemêleerd tapijt. 

facts & figures

locatie thialf Heerenveen

materialen •	 16.000 m² diverse mixpakketten 
•	 mixpakket Breccia 30 x 15 x 8 cm, 

40 x 20 x 8 cm, tagenta a 
•	 mixpakket Breccia 30 x 15 x 8 cm, 

40 x 15 x 8 cm, tagenta a 
•	 3 typen mixpakketten Breccia 

30 x 15 x 8 cm, 40 x 20 x 8 cm en 
60 x 20 x 8 cm tagenta a, c en d 

•	 30 lavaro ijskristal tegels wit 704 
•	 900 opsluitbanden 10 x 20 x 100 cm 

Breccia tagenta a 
•	 80 opsluitbanden 20 x 25 x 100 cm 

Breccia tagenta a 
•	 65 opsluitbanden 

18/20 x 25 x 100 cm Breccia 
tagenta a 

•	 340 geleidebanden 7/20 x 20 x 100 cm 
Breccia tagenta a 

•	 7 seat zitelementen met rugleuning 
links, midden en rechts 

•	 2 seat zitelementen vrijstaand 
zonder rugleuning links en rechts 
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IJstempel Thialf 
toekomstbestendig

De verbouwing bestond uit twee verschillende 
projecten: de verbouwing van het stadion en 

de herinrichting van het buitenterrein. struyk verwo 
infra had hierin een adviserende rol en stond garant 
voor de levering van de betonstraatstenen en de 
solids & seats. in opdracht van thialf og B.v. is 
antea group in 2015 gestart met het ontwerp van de 
buitenruimte. 

niet te druk, niet te saai
jessica van tilburg-koers, landschapsarchitecte bij 
antea group: ‘al snel werd het duidelijk dat de 
lineaire structuur van het landschap een goede basis 
zou zijn voor het ontwerp van de buitenruimte. 
door het gebruik van onder andere beukenhagen 
wordt dit zichtbaar. Het voorplein van thialf is voor 
evenementen die op het plein gehouden moeten 
kunnen worden grotendeels obstakelvrij gehouden. 
Haagblokken, betonnen banken en rvs-lijngoten, 
zijn elementen die het lineaire gevoel op het plein 
doorzetten.’ 

de uitstraling van het voorplein moest een ‘gemêleerd 
tapijt’ zijn. Het was opletten geblazen dat de drukke 
bestrating niet te overdadig werd in combinatie 
met het drukke patroon in de gevel van thialf. 
tegelijkertijd moest het geheel ook weer niet te 
saai worden. ‘Het was nog aardig puzzelen, want we 
wilden wel de standaardafmetingen van struyk verwo 
infra gebruiken’, legt van tilburg-koers uit. ‘samen 
zijn we gaan kijken welke samenstellingen mogelijk 
waren om dit te realiseren.' 

uiteindelijk is het een samenstelling geworden van 
vier verschillende maten Breccia-betonstraatsteen 
in drie verschillende grijstinten. de steen heeft 
een uitgewassen deklaag van honderd procent 
natuursteen. Het glinsteren van de natuursteen en 
de verschillende maten en grijstinten zorgen voor 
een rustig geheel, maar tegelijkertijd ook voor een 
levendige uitstraling van het voorplein. 

Bestrating in wildverband 
de uitvoering van het project ligt in handen van 
roelofs. een hele klus, want 5.000 m² aan straatwerk 
zonder terugkerend patroon leggen, is zo makkelijk 
nog niet. gerjan gerrits, projectleider bij roelofs, 
vertelt: ‘we zijn in fases te werk gegaan. in de 
eerste fase hebben we de parkeerplaatsen gelegd, 
in de tweede fase was het park aan de beurt en 
daarna stond het plein op het programma. we zijn 
nu bezig met de laatste fase, met het aanleggen van 
parkeerplaatsen en het maken van hekwerk. de 
planning was om eind mei klaar te zijn. dit lijkt door 
voorspoedige werkzaamheden medio of eind april te 
worden.’

de uitdaging lag vooral bij het maken van een goed 
legplan. gerrits: ‘de wilde, willekeurige bestrating van 
het plein maakte het lastig om de stenen te leggen. de 
vier pakketten die we hadden, moesten zodanig over 
het oppervlak verdeeld worden om geen terugkerend 
patroon te zien; dit was behoorlijk puzzelen. door 
een goede samenwerking met antea group en 
struyk verwo infra is het ons toch gelukt.’

Het wereldbekende ijsstadion Thialf in Heerenveen was aan een 
verbouwing toe, en hard ook. Het complex was verouderd en aan alle 
kanten kon warmte naar binnen, waardoor de energierekening enorm 
opliep. Het ijs, de tribunes, de gevel, alles is in fases verbouwd en 
gerenoveerd. En daar hoorde ook een vernieuwde buitenruimte bij. 



Case

ijskristallen
niet alleen het wildverband in de bestrating maakte 
het project een uitdaging. in een latere fase van het 
ontwerp werden aan de lopers richting het voorplein 
bijzondere stenen toegevoegd: ‘ijskristallen’. 

van tilburg-koers: ‘de stenen komen overeen met 
het ontwerp van de gevel van thialf. Het zijn namelijk 
betonstraatstenen in de vorm van een hexagoon, 
een zeshoek. ook de witte kleur komt overeen met 
de witte gevel. dit alles zorgt ervoor dat het stadion 
en het plein een mooi geheel vormen.’ voor deze 
bijzondere zeshoekige betonstraatstenen is door 
struyk verwo infra een speciale mal gemaakt. 

gerrits: ‘samen met egbert müller, projectadviseur 
bij struyk vewo infra, zijn we gaan kijken naar hoe 
dit het beste en makkelijkste zou kunnen. Zijn kennis 
leidde uiteindelijk tot een mooie, makkelijk te leggen 
betonstraatsteen. de breedte van de hexagoon is 
gelijkgesteld aan één pakket, waardoor de ‘ijskristallen’ 
precies tussen twee pakketten passen en dus makkelijk 
te leggen waren. deze betonstraatstenen zorgen voor 
een mooi extraatje. daarom hebben we er ook voor 
gekozen om de symbolische start te maken met deze 
betonstraatsteen en deze als allereerste te leggen’.

meer informatie?

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.
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HET ORLypLEIN

 

Een groene oase  
in de stad

Het Orlyplein aan station Amsterdam Sloterdijk heeft in een 
relatief korte periode een ware metamorfose ondergaan. 
Van een kille, bijna desolate plek met lege huurpanden is het 
getransformeerd naar een levendige, creatieve en ondernemende 
verblijfsplek met talrijke groenvoorzieningen, slingerpaadjes en 
zitgedeelten. Een bekroning waard!

Mede door de betrokkenheid van gemeente, 
ns, gebiedsgebruikers en ondernemers 

is het orlyplein verworden tot een groene oase met 
recreatieve verblijfplekken. maar dat was zo makkelijk 
nog niet, want het plein bevindt zich deels boven het 
spoor en op een aantal parkeerplekken. en hoe laat 
je groen groeien uit beton? in 2013 werd gestart met 
de bouw. er werd een waterdichte laag aangebracht 
op het beton afgedekt met waterdicht plastic. Hierop 
kwamen zogeheten permavoid-kratjes, die enerzijds 
door middel van sponzen zorgen voor het vasthouden 
van water in droge periodes en anderzijds water 
afvoeren in natte periodes waardoor groen zich kan 
ontwikkelen.

rainproof plein
Het resultaat van dit alles is een prachtig plein dat 
door verschillende plantsoorten het gehele jaar door 
in bloei staat. momenteel groeien er maar liefst 55.000 
vaste planten en 35.000 bollen. Bovendien is er door 
het ingenieuze systeem een plein ontstaan dat niet 
meer blank staat door regenval. Het orlyplein kreeg 

in 2016 de gouden Zwaluw toegewezen, een prijs die 
de vereniging nederlands cultuurlandschap jaarlijks 
uitlooft aan een project dat op opzienbarende wijze 
bijdraagt aan het ‘vergroenen’ van de stad. 

solids & seatslijn 
Het ontwerp voor het plein is ontwikkeld door 
de gemeente amsterdam, afdeling ruimte 
en duurzaamheid. struyk verwo infra was 
verantwoordelijk voor een deel van de materialisatie 
en het meubilair. dit project was het eerste project 
in amsterdam waar men veelvuldig de solids & 
seatslijn van struyk verwo infra heeft toegepast. iris 
van der Helm, ontwerpster openbare ruimte van de 
gemeente amsterdam vertelt over de materiaalkeuze: 
‘voor de paadjes is gekozen voor verschillende 
lengtes betonstraatstenen in wildverband, waardoor 
er natuurlijke robuuste paden tussen het groen 
ontstonden. dit is uiteindelijk het “Boterhammenpad” 
geworden, hier komen mensen uit kantoren en hotels 
tussen de middag hun lunch al wandelend of zittend op 
een van de bankjes aan het pad opeten.’ 



Case

facts & figures

locatie orlyplein, amsterdam

materialen •	 2.130 m² betonstraatsteen 90 x 30 x 10 cm met een 
grijze deklaag type c35 

•	 2.130 m² betonstraatsteen 60 x 30 x 10 cm 
•	 17 parkbanken 175 x 50 x 45 cm lichtgrijs met 

fsc houten guariuba houten zitting 
•	 14 parkkrukken 70 x 50 x 45 cm 
•	 28 seats 50/45 x 50 x 200 cm links   
•	 48 seats 50/45 x 50 x 200 cm midden  
•	 28 seats 50/45 x 50 x 200 cm rechts 
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recreatieve Boterhammenpad 
de zitgelegenheden worden veel gebruikt om op 
af te spreken of te wachten op de trein. iris: ‘we 
hebben gekozen om dezelfde beton van het pad te 
laten terugkomen in de banken, daaroverheen is een 
houten dekking gelegd voor het zitgedeelte.’ voor 
het plein gelegen aan het station is gekozen voor 
klinkermateriaal. ‘dat was al een enorm oppervlak 
waar reizigers van het station naar hun werk toe 
lopen en vice versa. daarom is voor het recreatieve 
Boterhammenpad gekozen voor een ander materiaal 
met een andere uitstraling, namelijk beton.’

olifantenpaadjes overgetrokken
Het ontwerp van de slingerpaden bedachten iris en 
haar collega ton muller op een winterse dag, toen het 
plein bedekt was met een dikke pak sneeuw. ‘je zag dat 
er in de sneeuw patronen, olifantenpaadjes, ontstonden 
door reizigers die zich naar hun bestemming begaven. 
die patronen hebben we overgetrokken en hierdoor 
ontstond de basis voor de paden. en het grappige is 
dat ze goed worden benut, want het zijn in oorsprong 
de oude routes!’ iris is heel tevreden over het 
resultaat en trots op de onderscheiding. ‘Het groen is 
overweldigend! slechts twee weken in het jaar is de 
beplanting aan de kale kant, maar verder staat er altijd 
wel iets in bloei. ook vogels profiteren hier van de 
beplanting, dat is leuk om te zien.’

neem contact op met uw accountmanager 
of projectadviseur.
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