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Slim bouwen met Allan Block®
Uitbreidingsplan “Vroomshoop Oost” te Vriezenveen (NL)
Voor de entree naar de woninglocatie Vroomshoop
Oost, is een eiland in een waterpartij aangelegd. De
keerwanden aan beide zijden hiervan zijn uitgevoerd
met Allan Blocks. Voor toegang tot het water, is
gekozen voor een hellingbaan aan beide zijden van
de toegangsweg.
Omdat Allan Bock keerwanden nooit standaard zijn, is
ook hier gekozen voor een oplossing op maat voor
een duurzame en onderhoudsvrije keerwand. De
wanden worden op locatie gebouwd en passen zich
moeiteloos aan, aan de verschillende kerende
hoogtes.
Civiel Technisch Projectburo: Devri Infra BV
Aannemer: VOF Roelofs-Timmerhuis Vroomshoop
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Harmonieuze en smaakvolle combinatie
tussen landschap en architectuur
Uitbreiding bij bejaardenhuis te Halle (B)
Bij de uitbreiding van het rustoord, zijn voor de
verschillende grondkeringen in de tuin, Allan Block
keerwanden toegepast.
Met een gebroken textuur keren de Allan Blocks
verschillende hoogteverschillen, omgeven ze
aanplantingen en creëren de wanden extra ruimte.
De onderhoudsvrije en milieuvriendelijke
keerwanden, garanderen een lange levensduur.

Architect : Boeckx & Partners - Oostende
Aannemer: Casters Algemene Ondernemingen
bvba - Diepenbeek
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Duurzaam bouwen met Allan Block
Kantoor Rijnburcht in Bodegraven
Het kantoorgebouw “Rijnburcht’ van Stabiplan ligt aan de Oude Rijn in Bodegraven. Het is het eerste
gerealiseerde pand op het nieuwe bedrijventerrein Rijnhoek. De bijzondere locatie bevindt zich in de
kom van een afrit.
Voor het opvangen van verschillende niveau’s is gekozen voor het Allan Block systeem. Het modulaire systeem
geeft de mogelijkheid effectief en efficient te bouwen.
Ook hier combineert Allan Block landschap en architectuur harmonieus en smaakvol.

Ontwerp: Adviesburo voor Stad - en Landschapsinrichting Hollandschap - Moerkapelle
Aannemer: Wegenbouw van der Steen

Wist u dat...
• beton duurzaam is.
• Allan Blocks 100% RECYCLEBAAR zijn.
• Allan Block keerwanden DEMONTABEL zijn.
• Allan Block keerwanden DUURZAAM zijn.
• wereldwijd er meer dan 15.000.000 m2 Allan Block keerwanden
gebouwd zijn.
• Allan Block keerwanden nooit standaard en altijd op maat zijn.
• Allan Block keerwanden zich moeiteloos harmonieus laten
inpassen in het landschap.
• strakke gebogen en ronde keerwanden moeiteloos met Allan
Blocks kunnen worden gebouwd.
• Allan Block keerwanden voldoen aan het Bouwstoffenbeleid
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Bedrijfspand te Lummen (B)
Omdat Allan Block keerwanden op de locatie
zelf worden gebouwd, kunnen zij moeiteloos
worden ingepast in elk landschap.
De aflopende helling naar de ondergrondse
parkeergarage kon daarom zonder problemen
worden uitgevoerd.
Aannemer: Boeckx Bouw bvba - Mol
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Allan Block Wallpaper bericht
over de toepassingen van Allan
Block en verschijnt één-tot
tweemaal per jaar.
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