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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
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Met het Ashlar wildverband van Allan
Block, is het leveringsprogramma verder
uitgebreid.
Door 4 verschillende formaten te com-
bineren, 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.

Voor de vogeldemonstraties zijn twee 
tribunes gebouwd van hout en mergel-
steen, gescheiden door een waterval.
Achter de tribune zijn diverse op zich-
zelf 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 gemak-
kelijk met de dieren via deze gangen 
van de presentatieplaats naar de 
kooien lopen.

Opdrachtgever: Vogelpark Avifauna

Avifauna in Alphen aan de Rijn

AB beton B.V.
Tel. +31 (0)40 3683700   
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Werk in uitvoering
Afrit Beerse - Gierle E34 (B) W
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Renovatie sportcomplex
in Sint-Pieters-Woluwe(B)

Reconstructie 
keerwandjes winkel-
centrum Struytse Hoek
in Hellevoetsluis

Avifauna in Alphen aan
de Rein
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Nieuw
in het programma

Colofon

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 autover-
keer.
De keerwanden van de tunnels worden
uitgevoerd in Allan Blocks.

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

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.
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