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glazuur straatbakstenen
oplossingen in alle ral-kleuren

Dag van De openbare ruiMte
9 en 10 oktober, expo houten

bijzonDere accenten
graveren van straatbakstenen

DuurzaMe aanpak
4-tal ontplooide initiatieven

Dak worDt tuin
stadstuin Murano, zaandam
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tuin, seilles (belgië)

Multicultureel, Multifunctioneel
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prijzenregen voor nieuwbouw
gemeentehuis, hardenberg

Mooiste plein van twente
st. plechelmusplein, oldenzaal

03 Maak het verschil
straatbakstenen mixen
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DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE
Wienerberger neemt deel aan de Dag van de Openbare ruimte. Een 
vakbeurs waar ook seminars over ontwerp, inrichting, onderhoud en 
beheer van openbare ruimte plaatsvinden. Wienerberger is te vinden in 
stand 1.056.

op 9 oktober om 16.00 uur zal bovendien de feestelijke uitreiking van de Dubo-
keur-certificaten voor het gehele assortiment straatbakstenen plaatsvinden op 
onze eigen stand. u bent van harte uitgenodigd om met ons te komen proosten 
op deze mijlpaal. Michiel haas (nibe) zal de Dubokeur certificaten officieel over-
handigen aan bert jan koekoek (algemeen directeur wienerberger bv).
 
sinds de eerste editie is de Dag van de openbare ruimte in 10 jaar uitgegroeid 
tot de grootste en belangrijkste beurs voor openbare ruimte in nederland. van-
wege het 10-jarig bestaan is de beurs op woensdagavond geopend.

Meer informatie over de dag van de openbare Ruimte?
Kijk ook op www.openbareruimte.nl
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MAAk hET VERschIl 
sTRAATBAksTENEN MIxEN

het mixen van straatbakstenen zorgt vaak voor een verassend resultaat. een voorbeeld 
is het centrum van geldrop, waar een mooie mix werd gelegd van wienerberger 
straatbakstenen. of de herontwikkeling van het  plein voor de leonarduskerk in hel-
mond waar de ontwerpers kozen voor een mix van lichtgeel, rood en aubergine om 
de monumentale kerk optimaal tot zijn recht te laten komen. 

StadSSpecifieKe Mix 
De mixsorteringen van wienerberger zijn een antwoord op de vraag uit de markt. er is 
een grote behoefte om authentiek, bestaand straatwerk uit te breiden en na te boot-
sen. vooral in historische binnensteden en voor (her)ontwikkeling. een aantal grote 
nederlandse gemeenten daagde wienerberger al uit om een eigen, stadsspecifieke 
mix samen te stellen.

eigen identiteit 
Door te mixen creëert de architect of stedenbouwkundige een individuele signatuur 
die verder gaat: gebouw én omgeving krijgen een eigen, complementaire identiteit 
- zodat beide componenten elkaar versterken. wienerberger levert een afgewogen 
product, waardoor eenheid in verscheidenheid ontstaat. van een subtiele nuance tot 
veelkleurig, te leveren in diverse formaten. in principe  is bijna alles mogelijk, voor 
ingetogen of juist monumentaal bestraten. 

duRf te Mixen 
Mixen getuigt van durf en stimuleert de creativiteit. het is een kans om te breken met 
standaard legpatronen in bestaande legvormen. een extra accent is het toevoegen 
van speciale (glazuur)bakstenen. een dergelijke ‘strooisteen’ zorgt voor een versnip- Voorbeeldprojecten en meer informatie vindt u op www.wienerberger.nl/straat

Leonarduskerk, Helmond

Centrum, Geldrop

perd, speels effect. kijk voor inspiratie op pagina 4 en 5 van deze garden+place.  
onnodig te zeggen dat klanten die willen en durven mixen, van wienerberger alle 
aandacht krijgen, ook in het voortraject. 
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GlAzUUR sTRAATBAksTENEN 

De glazuurstraatbakstenen zijn stootvast, chemisch 
resistent en eenvoudig schoon te houden. als onder-
grond voor de glazuur kunnen waalformaten, dikfor-
maten maar ook klinkerkeien gebruikt worden. wien-
erberger glazuurstraatbakstenen worden gemaakt van 
hoogwaardige klei die extreem geconditioneerd wordt, 
waarna op de productielocatie panningen de glazuur-
laag wordt aangebracht. bij 1200 graden celcius wordt 
de klei afgebakken. hierdoor gaan zowel de keramische 
drager als de geglazuurde toplaag, volgens wienerber-
ger standaard, honderden jaren mee.
 
De glazuurstraatbakstenen kunnen breder ingezet wor-
den dan uitsluitend signaal- of strooistenen. glazuur-
straatbakstenen hebben op de contactvlakken meer 
structuur om beloopbaarheid, op de anders gladde op-
pervlakken, mogelijk te maken. hierdoor zijn de stenen 
ook geschikt voor loop- en wandelpaden.

Wienerberger breidt de collectie geglazuurde straatbakstenen uit met een hele reeks nieuwe kleuren. Deze straatbakstenen, voorzien van een kwalitatief 
hoogwaardige glazuurlaag, zijn nu verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog. Op projectbasis zijn de glazuurbakstenen in diverse formaten leverbaar, 
in bijna alle RAl-kleuren. Deze maatwerkoplossing maakt de nieuwe glazuurbakstenen breed inzetbaar. 
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Voorbeeldprojecten en meer informatie vindt u op www.wienerberger.nl/straat

 de StRaatbaKStenen, VooRzien Van een Kwalitatief hoogwaaRdige glazuuRlaag, 
zijn VeRKRijgbaaR in alle KleuRen Van de Regenboog.



hERINRIchTING 
sT. PlEchElMUsPlEIN 

De st. Plechelmusbasiliek is het natuurlijke hart van Oldenzaal. Iedereen 
die de stad bezoekt, komt onvermijdelijk op het omringende st. Plechel-
musplein terecht. Dit plein kreeg een nieuwe inrichting, die de natuurlijke 
ontmoetingsfunctie van de locatie versterkt. Voor ‘het mooiste plein van 
Twente’ leverde Wienerberger bestrating op maat. Individuele expressie 
door de architect, een eigen identiteit voor de stad. Eind juni werd het plein 
opgeleverd.

hiStoRiSche uitStRaling
De herinrichting maakt deel uit van het Masterplan binnenstad. De gemeente, over 
het toenmalige programma van eisen: “het ontwerp en de materialen zullen recht 
doen aan het historische verleden van oldenzaal, aansluiten bij de bestaande bouw 
en een podium vormen waarop de basiliek, het oude raadhuis en de archeologische 
vondsten kunnen stralen. De ruim acht eeuwen oude basiliek en het oude raadhuis 

06 | St. plechelMuSplein, oldenzaal

  VooR het MooiSte plein Van twente leVeRde wieneRbeRgeR beStRating op Maat.
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het bestratingpatroon is geïnspireerd op structuren in de glas-in-loodramen van de 

basiliek: baksteen gelegd in een raster van gietijzeren strips. hiervoor is een baksteen-

mix ontwikkeld met een unieke kleurstelling.

worden gezien als pronkstukken van de stad. De gemeente heeft daarom gesteld dat 
het ontwerp de uitstraling van deze gebouwen moet benadrukken.” 

gebouwen op een VoetStuK 
voor die uitdaging tekende het amsterdamse b+b stedenbouw + landschapsarchitec-
tuur. hun concept: een ontwerp dat beide gebouwen ‘op een voetstuk’ plaatst. het resul-
taat is een ontmoetingsplek met stenen zitrand, ruimte voor lokale elementen en blijvend 
goede bereikbaarheid ten tijden van kerkdiensten en de aanliggende bedrijven. om het 
plein te kunnen opwaarderen, werden de parkeervakken verplaatst. b+b: “De basiliek is 
een baken, met unieke gebrandschilderde glas-in-lood ramen uit de negentiende eeuw. 
oldenzaal is een oude vestingstad waarvan het middel-eeuwse stratenpatroon bewaard 
is gebleven. het centraal stellen van de basiliek en de middeleeuwse stadsplattegrond 
waren het leidende motief voor het ontwerp en inspiratiebron voor de herinrichting.”
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pRojectgegeVenS

opdrachtgever gemeente oldenzaal

architect bureau b+b stedebouw en landschapsarchitectuur, amsterdam

aannemer plegt-vos infra & Milieu b.v., langeveen

projectbegeleiding en toezicht steggink infra projectmanagement & advies, reutum

Sortering wienerberger - euroton varia Mix, dikformaat 

 euroton varia vormbak met gefreesd kruis

SpecifieKe Mix VooR oldenzaal
kenmerkend aan de middeleeuwse plattegrond is dat juist de gevels de ruimte vor-
men. b+b accentueerde dit via een laag muurtje, dat de richting van de oude gevels 
volgt. De ruimte op het plein contrasteert met de smalle straten. een bomenrand 
langs de pleinrand versterkt het ruimtelijke gevoel. “De basiliek wordt op een voetstuk 
geplaatst, mede door de bijzondere gebakken bestrating. straatbakstenen met een 
legpatroon dat is geïnspireerd op een fragment uit de glas-in-loodramen. het patroon 
benadrukt het verblijfskarakter. het basismateriaal van het plein is baksteen, in een 
specifieke mix die past bij oldenzaal en bij de bentheimer zandsteen van de basiliek. 
in het plan is veel aandacht besteed aan een goede detaillering. Dit vertaalt zich in 
zorgvuldige aansluitingen met de omgeving, inpassing van meubilair, afwatering en 
uitwerking van de keermuur. het heeft de duurzaamheid van deze openbare ruimte 
verlengd.” 

een plein met uitstraling en allure, dat past bij de historische pronkstukken van oldenzaal: 

de St. plechelmusbasiliek en het oude raadhuis. een plein waar de bewoners trots op 

kunnen zijn.

 de StRaatbaKSteen iS een SpecifieKe 
Mix die paSt bij oldenzaal en bij de 
bentheiMeR zandSteen Van de baSilieK.



In het bestek van het st. Plechelmusplein in Oldenzaal stonden straatbakstenen 
voorzien van kruisjes vermeld. Geperste kruisjes waren in eerste instantie een 
voorwaarde voor de gemeente Oldenzaal. Omdat het oppervlak van het kruisje niet 
anders van kleuren of structuur mocht zijn dan de rest van de straatbakstenen, 
moest het kruisje dus voor het afstoken van de straatbakstenen uitgevoerd worden. 

de oploSSing
De oplossing is gevonden in samenwerking met een externe partij waarmee wien-
erberger nauwe contacten onderhoudt. een aantal proeven zijn uitgevoerd met het 
frezen van kruisjes in gedroogde stenen (groenlingen). na enkele proefstenen bij 
de gemeente te hebben aangedragen, zijn zij akkoord gegaan met de ontwikkelde 
bakstenen met kruisjes.

gRaVeRen | 09

BIjzONDERE TEchNIEk 
VOOR BIjzONDERE AccENTEN

het transport en de behandeling van elke gedroogde straatbaksteen diende met de 
grootste zorg te gebeuren, want elke schade aan de gedroogde steen zou leiden tot 
afkeuring van de straatbaksteen.
na het extern frezen van de kruisjes zijn de straatbakstenen enkellaags afgestookt. 
na productie van de straatbakstenen met kruisjes zijn deze gemixt op pallets klaar-
gezet en conform afspraak met de gemeente geleverd.

VRijheid Van gRaVeRen
De gemeente oldenzaal koos voor kerkelijke kruisjes, maar in principe zijn bijna alle
denkbare vormen, motieven en teksten te graveren. van informatief tot creatief, het
geeft weer een nieuwe dimensie aan het gebruik van gebakken bestrating.

wilt u meer weten over de mogelijkheden van graveren van bakstenen? Vraag uw wienerberger contactpersoon voor meer informatie.



Ruimte voor rivieren door kleiwinning in Munnikenland, nabij Slot Loevestein; het inrichtings-

plan geeft aan 11 cm waterstandsverlaging bovenstrooms op zo natuurlijk mogelijke wijze 

te realiseren

TOEkOMsTIGE GENERATIEs PROfITEREN VAN DUURzAME AANPAk   

duboKeuR VooR geheel StRaatbaKStenen aSSoRtiMent
straatbakstenen behoren tot een groep van duurzame producten. het nederlands 
instituut voor bouwbiologie en ecologie (nibe) is toonaangevend in onderzoek naar
duurzame bouwproducten. het Dubokeur is bedoeld om steeds de beste keuze van 
een product in zijn toepassing op het gebied van milieu- en gezondheidsaspecten te 
kunnen bepalen. hiervoor wordt in 7 milieuklassen de milieu impact getoetst in relatie 
tot vergelijkbare producten. in principe komen uitsluitend producten uit de milieuklas-
sen 1 en 2 in aanmerking voor een Dubokeur certificaat. De straatbakstenen van 
alle wienerberger straatsteenfabrieken in nederland (kijfwaard west, kijfwaard oost, 
zennewijnen, schiperswaart en heteren) dragen zonder uitzondering het Dubokeur. 
het onafhankelijke bewijs dat onze straatbakstenen 
tot de meest milieuvriendelijke keuze behoren

natuuRSucceS dooR Kleiwinning VooR baKSteen 
zonder klei geen keramiek. op 8 en 9 september jl. werd uitgebreid stilgestaan bij 
twintig jaar duurzame kleiwinning en natuurherstel in de Millingerwaard. Dit bijna 
400 hectaren grote uiterwaardengebied is, juist door de kleiwinning én de integrale 
plannen voor natuurherstel, uitgegroeid tot één van de meest gevarieerde en groots-
te wilde natuurgebieden. Deze transformatie kon ontstaan door de vernieuwende 
samenwerking tussen ontgronders zoals wienerberger, overheden en natuurorgani-
saties. er kwam niet alleen meer ruimte voor de rivier; natuur en recreatie groeiden 
hier uit tot een economische motor voor de regio. 

Al in 2015 nemen Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen 
bij 100% van de inkopen duurzaamheid mee als selectiecriterium. Bouwend 
Nederland voltooit een nieuwe procesaanpak voor duurzaam inkopen - de 
branche wil intensiever en effectiever werken aan een verantwoorde opzet 
voor duurzaam bouwen. Wienerberger werkt hard om haar duurzame mis-
sie waar te maken. Vier berichten over ons duurzame beleid. 

Bert Jan Koekoek, algemeen directeur Wienerberger BV, nam deel aan de interactieve sessie 

met natuurorganisaties, overheden en ontgronders over kansen voor natuurherstel en ruimte 

voor rivieren tijdens de partnerdag. 

Kinderen konden zelf ervaren wat je met klei en bakstenen kan doen tijdens de publieksdag 

in het kader van 20 jaar duurzame kleiwinning en natuurherstel in de Millingerwaard.

Voor meer informatie: www.20jaarmillingerwaard.nl
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TOEkOMsTIGE GENERATIEs PROfITEREN VAN DUURzAME AANPAk   

beVeStiging duuRzaaM beleid dooR upgRade naaR pRiMeStatuS c+ 
het Duitse analysebureau oekom research ag verleende wienerberger ag de internatio-
nale primestatus c+ voor duurzame bedrijfsinvesteringen en -prestaties. hiermee hoort 
wienerberger internationaal tot de meest verantwoordelijke bedrijven. heimo scheuch, 
ceo wienerberger ag: „De upgrade bevestigt niet alleen onze inspanningen op het 
gebied van duurzaamheid, maar biedt meer mogelijkheden tot samenwerking met een 
gestaag groeiende groep bedrijven die zoeken naar duurzame investeringen. architec-
ten, bouwprofessionals, aandeelhouders en eindgebruikers zoeken milieuvriendelijke 
oplossingen. wij geven hier gehoor aan. Met onze primestatus onderstrepen we dat.“

co2-bewuSt ceRtificaat niVeau 3 
De co

2
-prestatieladder is voor de bouw en infra dé maatstaf voor duurzaam onder-

nemen. het is beleid van wienerberger om van alle geledingen in de organisatie de 
co

2
-footprint in kaart te brengen. De betrouwbaar-

heid van de cijfers is geverifieerd door pricewater-
housecoopers certification b.v. in amsterdam. 

de rapportage co2 footprint is op aanvraag 
beschikbaar. u kunt deze aanvragen via 
info.nl@wienerberger.com

400 hectare nieuwe natuur en berging van water in tijden van hoog 

water: het resultaat van 20 jaar duurzame grondstofwinning en 

natuurherstel in de Millingerwaard, op de oever van de Waal.

 duuRzaaMheid hooRt in het ethiSche dna Van iedeRe ondeRneMing. 

duuRzaaMheid | 11



PARkEERDAk WORDT sTADsTUIN
Plan Murano behelst negen woontorens ten westen van het stadshart van Zaandam. Doelgroep zijn de zo-
genoemde buitenmensen, omdat het prachtige polderlandschap van Noord-Holland dichtbij huis is. De 283 
appartementen zijn een onderdeel van het ambitieuze Zaanse project Inverdan. 

12 | StadStuin MuRano, zaandaM
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Murano, genoemd naar het legendarische glasblazerseiland in de lagune van venetië, 
wordt gepositioneerd als “de ultieme combinatie van stad en platteland”. De belofte 
wordt mede ingevuld door de levendige, autovrije binnenpleinen; in het plan Murano 
wordt ónder een verhoogd dek geparkeerd. twee torens staan speels op dit par-
keerdek, de overige gebouwen staan langs de randen. vanaf de straat zijn de op het 
dek gesitueerde binnenpleinen bereikbaar door brede trappen, geïnspireerd op de 
bruggen van Murano (it). Door de uitgekiende zichtlijnen verschijnen er verrassende 
doorkijkjes en kekke pleintjes. Dit maakt plan Murano grootstedelijk en toch intiem – 
een mooie opdracht voor de architectenbureaus Döll en geurts & schulze. 

geboRgen SignatuuR 
vooral de levendigheid van het binnenplein valt op, zonder massaliteit - de daktuin als 
geheel behoudt de geborgen signatuur. verantwoordelijke hiervoor was nils van stee-
nis van schadenberg combi groen uit hem. een bedrijf dat zich nadrukkelijk roert op 
de markt van binnenstedelijke (dak)tuinen. zo was combi groen ook betrokken bij de 
waterdaktuin voor crystal court in buitenveldert, de daktuin voor de vermeertoren in 
Delft en de daktuinen in de bouwblokken van het olympisch kwartier in amsterdam. 
en nu dus Murano, “een project met veel uitdagingen”, aldus van steenis, adviseur 
dak- en gevelbekleding bij schadenberg. “een architectonisch hoogstandje dat om 
veel creativiteit en probleemoplossend vermogen vroeg. van ons en van alle andere 
partijen in de uitvoering.”

Jullie konden kiezen uit vormbak, wasserstrich en strengpers. Veel bestratingen wor-
den uitgevoerd in vormbak. Waarom is hier gekozen voor strengpers? 
“vanwege het strakke uiterlijk. en de kleur van de baksteen, de zonnebloem. De 
keuze is overigens mede bepaald door de ontwikkelaars, kondor wessels en ing 
vastgoed ontwikkeling. waarschijnlijk telde ook het volume mee. het gewicht van 
2500m2 wasserstrich kk80 zorgde voor een (te)hoge belasting van de constructie. 
Met de wijziging naar de strengpers konden er kk65 varianten gemaakt worden, 
lichter van gewicht en dus beter geschikt voor gebruik op het parkeerdak.”

Tevreden met het eindresultaat? 
“ja, absoluut. Met maar één kanttekening: in het oorspronkelijke ontwerp van de tuin 
waren plantvakken met vaste planten en heesters voorzien. Dat idee heeft moeten 
wijken voor gras.” 

Kijk voor meer mogelijkheden met strengpers bakstenen in het wienerberger productzoeksysteem op www.wienerberger.nl/straat

 een aRchitectoniSch hoogStandje 
dat oM Veel cReatiViteit en pRobleeM-
oploSSend VeRMogen VRoeg.

pRojectgegeVenS

opdrachtgever gemeente zaandam

architecten Döll architecten, rotterdam

 geurst & schulze architecten, Den haag

advies & uitvoering schadenberg combi groen, hem 

Sortering wienerberger – zonnebloem strengpers, kk65



sTATIGE TUINTRAP 
VOOR jAlOERs-
MAkEND UITzIchT

14 | tuin, SeilleS (belgie)

In het Belgische seilles, provincie Namen, vroeg een particuliere op-
drachtgever om niet zomaar een tuintrap. 

De opdracht voor horti concept was een trap te realiseren die het hoger gelegen 
terras  en de vijver met de lagergelegen tuin zou verbinden. De bijna monumen-
tale trap kreeg treden van maximaal 10 centimeter hoogte. De hellingsgraad past 
als vanzelfsprekend in het glooiende ardennenlandschap. De bescheiden treden 
nodigen uit tot rustig passeren, om in elke bocht van het jaloersmakende uitzicht 
te genieten. De blikvanger begint in het midden van het talud van kamperfoelie 
en wordt breder op een tussenterras, afgebakend door een muurtje opgebouwd 
uit straatbakstenen. De trap komt uit in het lagergelegen gedeelte. Daar werd 
er een soortgelijk talud geplaatst die ook met kamperfoelie werd beplant. De 
tuin mèt trap vormt nu een coherent geheel, de oorspronkelijke landschappelijke 
waarden respecterend. De zandgele waalformaat bakstenen (siena) passen qua 
kleur perfect bij de woning. een trapopbouw van straatbaksteen realiseren getuigt 
van enige ‘constructieve durf’, ook om de gebaande paden te verlaten. 

pRojectgegeVenS

opdrachtgever particulier project

aannemer horti concept, andenne (seilles)

handelaar bigmat – andenne Matériaux

Sortering wienerberger – siena vormbak, waalformaat
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 een tRapopbouw Van StRaatbaKSteen RealiSeRen 
getuigt Van enige ‘conStRuctieVe duRf’



 

PRIjzENREGEN 
VOOR NIEUWBOUW 
Het meest duurzame gemeentehuis van Nederland 
staat in Hardenberg. Door het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Visserij werd het aange-
merkt als voorbeeldproject. En het werd genomineerd 
voor de publieksprijs BNA Gebouw van het Jaar 2013. 

16 | geMeentehuiS, haRdenbeRg

bij een spannend ontwerp hoort een niet-alledaagse mix van straatbakstenen. 
wienerberger leverde in hardenberg een mix op maat. 
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De architecten cie ontwierp het gebouw. voor het ontwerp, uitwerking en begeleiding 
van de terreininrichting waren ruud boon en anet scholma van Mien ruys tuin- & 
landschapsarchitekten verantwoordelijk. hulde. 

Rode dRaad
Duurzaamheid en energieverbruik liepen als een rode draad door de planvorming. 
ontwerp, gebruik, techniek en groen werden onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De compacte gebouwvorm heeft een positief effect op het energieverbruik. De ramen 
met geniuslamellen zorgen voor de juiste hoeveelheid natuurlijk licht. voor de koeling 
en de verwarming zorgt een warmtepomp met warmte/koudeopslag. De koude lucht 
wordt in winter opgeslagen en in de zomer verspreid; de warme lucht wordt in de 
winter gebruikt om het gebouw op te warmen. 

paRKeeRgaRage woRdt KunStMatige heuVel
na de sloop van het oude gemeentehuis en aanpassing van de wegen ontstond een 
nieuw park. een park dat een natuurlijke verbinding vormt tussen het gemeentehuis 
en het winkelcentrum. het park werd, door middel van binnenbeplanting in de atri-
ums, in meerdere etages ín het gebouw doorgetrokken. het zorgt voor mooie verblijfs- 
ruimtes met een optimale groenbeleving en een gezond binnenklimaat. onder het 
gemeentehuis en het plein werd een drielaags parkeergarage gerealiseerd, waarvan 
één laag bovengronds. Daardoor blijft de omgeving autovrij en groen. het dak van de 
garage zou echter twee meter boven het maaiveld uitsteken. De natuurlijke oplossing 
van de landschapsarchitect Mien ruys was dit deel in te pakken in een groene heu-
vel. ruud boon en anet scholma van buro Mien ruys: “het park dat zo is ontstaan, 
krijgt de vorm van een glooiend graslandschap. op de steilste delen zijn hagen aan-
geplant. binnen de hagen worden zo de grootste niveauverschillen opgevangen. voor 
elke haag werd een andere soort gebruikt, waardoor er variatie in kleur en textuur 
ontstond. ook de bomen geven met bloesem of herfstkleur variatie in de seizoenen. 
in het vroege voorjaar zorgen brede linten met bollen in de grasheuvels voor kleur.” 

aangepaSt foRMaat
een spannend ontwerp zorgt voor bouwkundige uitdagingen. in de eerste plaats de 
rolstoeltoegankelijkheid. alle glooiende toegangspaden naar het gebouw zijn ‘toch’ 
rolstoelvriendelijk uitgevoerd. aansluitend op het centrum komt een besloten grind-
plein, een iets verlaagde verblijfsruimte onder een bomendak. vanaf dit plein voert 
een brede trap naar de hoofdingang. De pleinbestrating, die rondom de heuvel op 
de parkeergarage rust, werd uitgevoerd in uDf (universeel dikformaat). Dit formaat 
straatbaksteen is minder hoog dan een normale dikformaat. Minder volume betekent 
minder gewicht en belasting, maar meer bouwkundige mogelijkheden. passend bij 
het duurzame karakter van het project, was de keuze voor gebakken bestrating van-
zelfsprekend. op verzoek van de architecten leverde wienerberger een weloverwo-
gen mix van uDf bruno, Mastiek en paviona. 

de extraverte uitstraling van het nieuwe gemeentehuis werd doorgezet in het 
Spindeplein, zodat deze direct met elkaar verbonden zijn. 

 paSSend bij het duuRzaMe KaRaKteR 
Van het pRoject, waS de Keuze VooR 
gebaKKen beStRating VanzelfSpReKend.

pRojectgegeVenS

opdrachtgever gemeente hardenberg

architect buro Mien ruys tuin & landschapsarchitekten, amsterdam

Sortering wienerberger – Mix – bruno, Mastiek en paviona 

 vormbak, uDf en Df
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Woensel-zuid is oud-Eindhoven pur sang; gemoedelijk en leuk, een tikkie 
volks. Auto’s, bussen, scooters, fietsers en winkelpubliek komen samen op 
de Woenselse Markt. Een charmant, maar wat rommelig kloppend hart. Met 
als hoogtepunt de weekmarkt op zaterdag, als alle rangen en standen van 
de stad zich vergapen aan de Nederlandse en exotische verswaren. 

eindhoven is van oorsprong een dorp dat in de jaren 30 van de vorige eeuw sa-
menging met de buren uit stratum, gestel, strijp en woensel. nu nog heeft iede-
re stadswijk zijn eigen signatuur met kerk, plein, buurtcafé en detailhandel. zeker 
woensel-zuid kent een eigen identiteit: een diverse bevolkingssamenstelling, de mix 
van wonen en werken en de levendige markt. 

auto alS gaSt 
woensel-zuid nu is het meest dichtbevolkte stadsdeel van eindhoven. De uitdagingen 
zijn er divers, maar toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. het gaat om een sa-
menspel van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken. Maar ook dynamiek 
en kansen. Met betrekking tot de achterhaalde ruimtelijke structuur onderging de 
woenselse Markt vanaf begin 2012 een metamorfose. voor de licht-chaotische ver-
keersstromen was een harde hand nodig. De noord-zuidverbinding aan de oostzijde 

van het plein werd eenrichtingsverkeer voor auto’s én bromfietsers. alleen bussen 
kunnen nog beide kanten op. “auto’s zijn hier voortaan te gast”, aldus de gemeen-
tewoordvoerder. “fietsers mogen in twee rijrichtingen gebruikmaken van het rode 
asfalt. De klinkerstroken zijn slechts bedoeld om uit te wijken. voor de veiligheid is 
het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt. stadstoezicht gaat de nieuwe 
regels extra controleren.” 
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coheSie  
vast thema in iedere beschouwing over binnenstedelijke herinrichting is de parkeer-
druk. De bepalende factoren zijn hier zijn de kleinschalige opzet van de wijk, de week-
markt (40.000 bezoekers!) en de nabijheid van het centrum. De gehele woenselse 
Markt is ingericht als betaald parkeerzone. het plein werd functioneler ingedeeld, 
ook voor de kooplui van de zaterdagmarkt. hiervoor werden de stroomkastjes on-

dergronds weggewerkt. waar mogelijk werd gekeken naar het groen en speelmo-
gelijkheden. “oud-woensel moet groeien naar een plek die cohesie en levendigheid 
uitstraalt. een lint waarlangs zich vele dynamische processen afspelen en die zowel 
maatschappelijk als economisch en cultureel van aard zijn.”

VaRiëteit gebaKKen beStRating
wienerberger was betrokken bij het project met maar liefst zes sorteringen straat-         
bakstenen, een vingerwijzing naar de levendige en gevarieerde omgeving. ook bij-
zonder is het gebruik van straatbakstenen in verschillende structuren: vormbak, 
wasserstrich en strengpers. De beoogde groene impuls voor het plein werd mede 
gerealiseerd door de bijzondere, groene kleuraccenten van de sortering forresta.

pRojectgegeVenS

opdrachtgever gemeente eindhoven

architect gemeente eindhoven 

aannemer wegenbouw steevens b.v., valkenswaard

sortering wienerberger – Df incana wasserstrich, bruno wasserstrich, 

 Df nero vormbak, Df80 triton strengpers, 

 Df forresta vormbak en uDf Dione strengpers.
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