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Verbinding geogrid-Allan Blocks doorstaat zwaarste tests

a l l p a p e r

Allan Block keerwand cum laude
geslaagd voor aardbevingstesten
Allan Block heeft niet alleen zeer succesvol uitgebreide
aardbevingsproeven uitgevoerd, maar heeft tevens aangetoond
dat de rock-lock verbinding tussen de Allan Blocks en het
geogrid de zwaarste tests zonder enig probleem glansrijk
doorstaan. Het resultaat van deze proeven bevestigt niet alleen

de sterkte van de 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, vergelijkbaar
met de aardbeving van Kobe in 1996.

Allan Block rock-lock verbinding als beste getest

Blokverbinding met pinnen

Allan Block keerwand
op slechte ondergrond

Grote rotonde met
fietstunnels maakt open afrit E34 veiliger

Inspiratie tot creatie

www.allanblockeurope.com
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Allan Block keerwand op slechte ondergrond
In het project “Bosch” te Papendrecht, zijn bij de op/afrit voor de
nieuwe parkeergarage Allan Blocks toegepast. Gezien de slecht
draagkrachtige ondergrond (zie sondering) is gebruik gemaakt van
een granulaatmatras waarop de Allan Block keerwand is gebouwd.
Op een paalfundering worden betonnen tegels gelegd met daarop in
een waterdoorlatend geogrid verpakte laag menggranulaat.
Omdat het zo verkregen matras op de palen rust, ontstaat er een
gewelf dat de ondergrond niet belast. Verzakkingen zijn daardoor
nagenoeg uitgesloten.
Zo kunnen er ook Allan Block wanden op een slechte ondergrond
zeer snel en economisch worden gebouwd.

Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht
Ingenieursbureau: Bureau Zonneveld Rotterdam

Colofon

Nederland

België

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

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

Allan Block Wallpaper bericht over
de toepassingen van Allan Block
en verschijnt één- tot tweemaal
per jaar.
Uitgever:
Allan Block Europe B.V.
info@allanblockeurope.com
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Grote rotonde met fietstunnels
maakt op- en afrit E34 veiliger
In het kader van het veiliger maken van
gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen,
zijn bij de afrit 22 Beerse-Gierle van de
E34, Eindhoven-Antwerpen fietstunnels

aangelegd onder een 4 meter hoge
rotonde.Niet alleen uit esthetisch oogpunt, maar oog vanwege de grote
kostenbesparingen is ervoor gekozen

Inspiratie tot creatie

om de zijvleugels van de verschillende
tunnels uit te voeren met Allan Blocks.

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Ontwerp: Libostgroep - A+D Engels - D+A Consult
Aannemer: DCA - Beerse

Wat is het effect van een speciale kleur
of vorm van een Allan Block keerwand
in z’n omgeving? En wat zijn de mogelijkheden van het Allan Block systeem?
Met bewust kleurgebruik kan de
monotonie en anonimiteit bestreden
worden en biedt het kansen op het
zichtbaar maken van infrastructuur als
samenhangend geheel. Allan Block
keerwanden zijn in nagenoeg elke
kleur en elke vorm uit te voeren,
waardoor elk project een positieve
invulling kan geven aan zijn omgeving.
Van die vele mogelijkheden geven wij u
hier slechts een klein overzicht.
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