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Allan Block is toonaangevend op het gebied van
mortelloze betonbloksystemen voor
keerwanden, geluidswallen, landhoofden, steile
oevers langs water en andere grondkerende
constructies. Overtuig u van de mogelijkheden
van het Allan Block systeem en laat u inspireren
door de vele toepassingsmogelijkheden.

is geheel vernieuwd en informeert over de vele
toepassingsmogelijkheden van het Allan Block
systeem. Ook de techniek komt uitgebreid aan
de orde.
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Allan Block slaagt
voor aardbevingtest

Voorjaar 2005

30-01-2005
Begin januari 2005 is aannemingsmij. van
Gelder begonnen met de bouw van een
viertal rotondes op de N342 te Oldenzaal.
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Nederland
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Allan Block slaagt voor aardbevingstest
Allan Block heeft de aardbevingsproeven
in Japan succesvol afgesloten.
Het resultaat van deze proeven bevestigt
de sterkte van de mechanische verbinding tussen de Allan Blocks en het
geogrid, maar ook de veiligheid van
gewapende grondconstructies met het
Allan Block systeem.
Het systeem doorstond zelfs een aardbeving van 7.2 op de schaal van Richter,

Colofon

vergelijkbaar met de aardbeving van
Kobe in 1996.
Het researchteam bestond o.a. uit professor Hoe Ling en professor Dov
Leshchinsky.
Voor een uitgebreid rapport en meer
informatie over deze seismische tests,
kunt u contact opnemen met Allan
Block Europe.

Nederland

accenten

In de provinciale rondweg N342 in de
gemeente Oldenzaal zijn in samenwerking
met de provincie Overijssel een viertal
turbo rotondes aangelegd.
Om deze samenwerking tussen gemeente
en provincie te symboliseren, wilde men iets
speciaals doen met de binnenringen van de
rotondes. Het ontwerp bestond uit een
samenspel van ringen met in het midden
een kunstwerk.
Twee rotondes zijn met een dubbele ring
uitgevoerd en twee rotondes met een enkele ring.
Door gebruik te maken van twee kleuren
Allan Blocks, marmerroze en marmer
antraciet in de dubbele ring, krijgen de
rotondes niet alleen een speciaal uiterlijk
maar leveren ze tevens een toegevoegde en
functionele waarde voor de infrastructuur.

België

Allan Block Wallpaper bericht over
de toepassingen van Allan Block
en verschijnt tweemaal per jaar.
Uitgever:
Allan Block Europe B.V.
mail@allanblockeurope.com
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AB beton B.V.
Tel. +31 (0)40 3683700
Fax +31 (0)40 3683701

Scheys Beton N.V.
Tel. +32 (0) 16 621026
Fax +32 (0) 16 621859
www.scheysbeton.be
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Woning te Diegem (B)
Vanwege de hoogteverschillen rond de
woning zijn er keermuurtjes toegepast bij
de aanleg van de tuin. Omdat de achtergevel een ronde vorm heeft gekregen, was de

wens van zowel de opdrachtgever als de
architect om ook de keerwandjes gebogen
uit te voeren.
Door gebruik te maken van Allan Blocks

heeft men op een eenvoudige wijze een
prijsgunstige en esthetisch fraaie oplossing
gevonden.

Duurzaam en kleurrijk
bouwen met Allan Block
Te mooi voor graffiti!
Kleur is één van de belangrijkste aspecten
van vormgeving: het kan kwaliteit maken
en breken. Dat geldt zeker ook voor keerwanden, landhoofden en andere bouwwerken in de infrastructuur.
Inmiddels is men ervan doordrongen dat
bewust kleurgebruik kansen biedt op het
scheppen van een gewenste sfeer, op het
tegengaan van verpaupering en op het
zichtbaar maken van infrastructuur als
samenhangend geheel.
Allan Block wanden zijn in nagenoeg elke
kleur uit te voeren, waardoor elk project een
positieve invulling kan geven aan zijn
omgeving.

Retentievijvers
te Barneveld
De wijk Oldenbarneveld vormt een overgang van het oude dorp Barneveld naar het
landelijke buitengebied. Omdat de wijk toe
was aan aanpassingen op het gebied van
bevolkingssamenstelling, leefbaarheids-
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wensen, ruimtelijke inrichting en wooncomfort, werd er een vernieuwingsplan
opgesteld om te komen tot een aantrekkelijke woonwijk met huur- én koopwoningen, die klaar is voor de toekomst.
Ook aan de opvang en het vasthouden van
oppervlaktewater is gedacht.
Het watersysteem voor deze wijk voorziet
in de aanleg van twee retentievijvers, waarbij de gebogen keerwanden aan de
Plantagelaan zijn uitgevoerd in een terracotta kleur Allan Block muur.
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