de blokken kunnen worden gerealiseerd
laten duidelijk zien dat men daarin volledig is geslaagd.
Niet alleen is men esthetisch volledig
geslaagd, maar niet onbelangrijk is
tevens een onderhoudsarme keerwandconstructie.
Uiteraard voldoen de Allan Blocks aan

Scheys Beton N.V.
Tel. +32 (0) 16 621026
Fax +32 (0) 16 621859

Geluidswal
te Nijkerk (NL)

De laatste jaren wordt niet alleen Europa
meer en meer geconfronteerd met wateroverlast door intensieve en langdurige
regenval, maar ook in andere delen van de
wereld zoals Canada.
De inwoners van de staat Manitoba werden jarenlang geteisterd door overstromingen van de rivier “Red River”.
Als innovatieve toepassing ter bescherming tegen hoogwater en overstroming
van de rivier heeft men bij de stad
Winnipeg gekozen voor een Allan Block
wand in een ringdijk voor een woongebied.
Het ontwerp diende te voorzien in het
treffen van een permanente oplossing ter
voorkoming van overstromingen. Het
moest betrouwbaar en solide zijn en
esthetisch verantwoord.
- vervolg op pagina 2 -
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Sourbroodt(B):
Bewoners kiezen voor
zekerheid

Aanleg vijver met tijdsaanduiding Rijnsburg

Wa l l p a p e r
1223
2334
34
1112

de milieutechnische specificaties van het
Bouwstoffenbesluit(BSB).
Bijzonder is tevens een fontein in de vijver die de tijd aangeeft door middel van
de waterstralen.
Deze waterstralen kunnen door hoger of
lager te spuiten de hele uren aangeven.

Aanleg vijver met tijdsaanduiding in
gemeente Rijnsburg (NL)
Op de hoek van de Monetstraat en de
Kleipettenlaan is door de gemeente een
vijver aangelegd.
Een belangrijke overweging voor de
gemeente om te wanden te bouwen met
Allan Blocks, was dat de vijver een
moderne uitstraling zou krijgen. De
strakke gebogen en ronde lijnen die met

Sourbroodt (B):

Deze toepassing met Allan Blocks laat
zien dat vorm en functie van een keerwand goed te combineren zijn.

AB beton B.V.
Tel. +31 (0)40 3683700
Fax +31 (0)40 3683701

www.scheysbeton.be

Nederland

www.allanblock.com

België

Bewoners kiezen voor zekerheid
De bewoners van deze woning in
Sourbroodt(B) hebben na jarenlange
problemen met andere keerwand constructies, nu gekozen voor een Allan
Block wand.

Colofon
Allan Block Wallpaper bericht over
de toepassingen van Allan Block
en verschijnt tweemaal per jaar.
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Belangrijk was tevens om toekomstige
risico’s te voorkomen en de bewoners achter de dijk een stressvrij bestaan te garanderen.
Voor alle partijen was het belangrijk om
de bestaande bomen te ontzien. De dijk
mocht maar een minimale impact op de
omgeving hebben.
Door het bouwen van een modulaire keerwand van Allan Block met een ondoordringbare klei kern, het slingerend verloop
van de dijk en de beperkte basis van de
ringdijk, is aan alle wensen en eisen voldaan.
Dit project laat zien dat een Allan Block
keerwand uitstekend te gebruiken is in
een waterrijke omgeving.
De verschillende waterhoogten en waterstromingen leveren geen problemen op
indien de wand op de juiste wijze wordt
geconstrueerd.
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A FREE DRAINING COMPACTED GRANULAR BACKFILL
B 3/4inch CLEAN COMPACTED LIMESTONE GRAVEL

Geluidswal te Nijkerk (NL)

2

Ruimtewinst

met Allan Block

De Allan Blocks geven een mooie en luxe
uitstraling die perfect aansluit bij de
architectuur van beide gebouwen.

Allan Block te Rillaar (B)

gekozen voor een Allan Block keerwand
als oplossing voor het creëren van veel
ruimte winst bij de nieuwbouw van kantoor en werkplaatsen.

Onderhoudsvrij - esthetisch - prijsgunstig
Op het bedrijventerrein Klei-Oost op de
grens van Katwijk en Rijnsburg, heeft in
navolging van Haasnoot Bruggenbouw
ook de firma Grimbergen-Noordermeer

Praktische toepassing

deel dat behaald kon worden in vergelijking met andere keerwandconstructies
zoals prefab L-wanden, metselwerk of ter
plaatse gestort beton.
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De Allan Block wanden zijn direct zichtwerk en hebben dus geen dure voorzetconstructie of nabehandeling meer nodig.

Esthetisch - prijsgunstig - flexibel - onderhoudsvrij
Belangrijke overwegingen voor de toepassingen van het Allan Block systeem zijn
naast een gemakkelijke plaatsing in een
glooiende omgeving, het grote prijsvoor-
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