Werk in uitvoering
Afrit Beerse - Gierle E34 (B)
In het kader van het veiliger maken van
gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen,
worden bij de afrit 22 Beerse-Gierle van
de E34, Eindhoven - Antwerpen, nieuwe
rotondes met fietsertunnels aangelegd.

Hierdoor wordt een groot deel van het
fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer.
De keerwanden van de tunnels worden
uitgevoerd in Allan Blocks.
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Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Ontwerp: Libostgroep ñ A+D Engels ñ
D+A Consult
Aannemer: DCA - Beerse
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Avifauna in Alphen aan de Rijn
Voor de vogeldemonstraties zijn twee
tribunes gebouwd van hout en mergelsteen, gescheiden door een waterval.
Achter de tribune zijn diverse op zichzelf staande constructies met wanden
van Allan Blocks gebouwd, om een
natuurlijke afscheiding te krijgen met
het achterliggende gebouw.
Door binnen deze constructies de
Allan Block wanden onderling te
koppelen met een geogrid, zijn er
diverse gangpaden gecreëerd.
De vogelverzorgers kunnen nu gemakkelijk met de dieren via deze gangen
van de presentatieplaats naar de
kooien lopen.

Nieuw
in het programma
Met het Ashlar wildverband van Allan
Block, is het leveringsprogramma verder
uitgebreid.
Door 4 verschillende formaten te combineren, ontstaan keermuren met de
meest authentieke uitstraling.
Daarom zijn Allan Block keerwanden
nooit standaard en altijd dé oplossing op
maat voor duurzame, onderhoudsvrije
en unieke projecten.

Opdrachtgever: Vogelpark Avifauna

Bezoek ons op de InfraTech 2007, van 16 - 19 januari 2007 in Ahoy - Rotterdam,
Hal 5 - Standnummer 576 en maak kennis met de nieuwe productlijn.

Colofon
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Allan Block Wallpaper bericht over
de toepassingen van Allan Block
en verschijnt tweemaal per jaar.
Uitgever:
Allan Block Europe B.V.
mail@allanblockeurope.com

4

pagina

AB beton B.V.
Tel. +31 (0)40 3683700
Fax +31 (0)40 3683701
www.abbeton.nl
pagina

1

Keerwanden
in geluidswal te Veenendaal
Aan de oostzijde in het plan Dragonder
Oost, is een geluidswal aangelegd.Onder
de Rondweg Oost is in het tracé van de
Spitsbergenweg een fiets-/voetgangers-

tunnel gebouwd. Bij de onderbreking van
de geluidswal bij deze onderdoorgang van
de rondweg, zijn op de kopse kanten van de
wal Allan Block keerwanden gebouwd.

Daarbij zijn de betonnen constructies
direct achter de Allan Block wanden voor
het nog te plaatsen geluidsscherm op de
tunnel, geïntegreerd in de geluidswal.

Reconstructie keerwandjes
winkelcentrum Struytse Hoek in
Hellevoetsluis
De gemeente Hellevoetsluis heeft opdracht gegeven de oude keerwandjes op
het plein rond de fontein in het winkelcentrum te vervangen door Allan Blocks.
De keerwandjes zijn uitgevoerd als traptreden, waarbij de afdekplaten in een
antislip uitvoering en in verschillende
breedten zijn toegepast. Een belangrijk
voordeel bij de toepassing van Allan
Blocks was het op een zeer eenvoudige
wijze bouwen van de ronde traptreden
rond de bestaande bomen. Gezien het
kleurgebruik in de directe omgeving is
gekozen voor terracotta.
Opdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis
Ontwerp: Geo Infra BV Advies- en Ingenieursbureau
Aannemer: Aannemersbedrijf Van de Lindeloof bv

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Ontwerp en aannemer: Aannemersbedrijf Roseboom - Ede

Renovatie sportcomplex in
Sint-Pieters-Woluwe(B)
In opdracht van de gemeente is het oude
voetbalveld vervangen door een kunstgrasveld.Tijdens de renovatie zijn tevens
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nieuwe keerwanden met Allan Blocks
gebouwd rondom het veld. Dankzij de
flexibiliteit van het systeem kon ook hier

de natuur bespaard blijven door de
bestaande bomen in de keerconstructie
te integreren.

Opdrachtgever:
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
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