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Landelijk Wonen In Zuidland (NL)
Duurzaam en onderhoudsvrij bouwen met Allan Block
Op een schitterende locatie - het grensgebied tussen de
dorpskern van Zuidland en het open landschap ten
zuiden daarvan - is een bijzonder woningbouwproject
gerealiseerd. Naast het punt waar de dorpse Molendijk
en de landelijke Krommedijk samenkomen bij de historische molen De Arend is een kleinschalig wijkje
gebouwd van in totaal dertien woningen.
De woningen aan de Krommedijk dienen volgens wettelijke bepalingen beneden het niveau van de onderzijde van de molenwieken te blijven. Daardoor wordt het
dorpse karakter van de nieuwe wijk geaccentueerd en
past het plan perfect in het beeld van de oude
dorpskern van Zuidland.
De verschillende rechte en gebogen hoogteverschillen
zijn opgevangen met antraciet Allan Blocks.

Aannemer: Luijendijk & van der Wal - Zuidland
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Project “Gobbelsrodestraat” in Holsbeek (B)
Oplossing op maat
Kwaliteitsvolle leefomgeving met Allan Block
Ook in Vlaanderen wordt ruimte een schaars goed.
De gemeente Holsbeek was dan ook van oordeel een
planmatige aanpak te moeten hanteren in zijn ruimtelijk
beleid. Afspraken waren nodig rond het ruimtegebruik
en rond de verweving van de verschillende functies.
Daarom koos de gemeente Holsbeek voor de opmaak
van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
In het opgestelde “ Ruggengraatproject” was het ontbreken van fiets- en voetpaden langs een van de
meeste lokale verbindingswegen, Gobbelsrode, een van
de speerpunten.
Voor het aanleggen hiervan is een strook vanaf 6 meter
uit de as van weg van de bewoners onteigend. Ter compensatie heeft de gemeente de verschillende keerwandjes vervangen door Allan Block keerwandjes.
Ook hier zijn de Allan Block keerwanden de oplossing op
maat voor elke bewoner.

Opdrachtgever: gemeente Holsbeek
Aannemer: VBG nv - 2200 Herentals
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GEZONDHEIDSPARK in Hengelo (NL)

Esthetisch en prijsgunstige oplossing met Allan Block

Aan de westzijde van Hengelo ligt het Gezondheidspark.
Op dit bedrijvenpark zijn o.a. gevestigd het Streekziekenhuis Midden-Twente en een aantal andere voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, zoals de
Thuiszorg, het Rode Kruis en de Arbodienst. Momenteel
wordt gewerkt aan de uitbreiding van dit gebied. Ook is
er veel plaats voor groen en water.
Omdat de nieuwe waterpartij in het hart van het plangebied ook de funktie van retentie heeft, zijn de keerwanden
bij een deel van de waterpartij uitgevoerd met Allan Blocks.
Op de foto zien we het middeleeuwse erf het Laarhuis, dat
de bestemming horeca krijgt en midden in het park ligt.
Opdrachtgever: gemeente Hengelo
Aannemer: Twentse Weg- en Waterbouw - Oldenzaal
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Particuliere toepassing in Scherpenheuvel (B)
Natuurlijke uitstraling in tuin
Reeds bijna 25 jaar helpt Allan Block zowel particulieren als professionals met het realiseren van hun
droomtuin of project.
Door de toepassing van Allan Blocks kan ook hier optimaal gebruik worden gemaakt van de
buitenomgeving.
Duurzame materialen, sterke lijnen en een goed doordachte aanplanting zijn de basis voor een geslaagd resultaat.
Ontwerp en aannemer: Gert kwanten nv. - 3910
Neerpelt

Colofon

Nederland

Belgie

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.allanblock.nl

www.scheysbeton.be

Allan Block Wallpaper bericht
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