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“Korter op de bal
spelen kan niet”

“Onze core business? Inspirerende
totaaloplossingen”
“Al jaren zijn we met onze producten en service
toonaangevend bij de inrichting van de publieke ruimte”,
vertelt Anne Froidmont, Sales Director bij Stradus Infra.
“We streven ernaar om een bevoorrechte partner te
zijn van ontwerp tot uitvoering. Die koers zetten we
verder naar de toekomst toe met als kernwaarden
veiligheid, klantgerichtheid, aandacht voor het milieu en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Een oplossing voor elk vraagstuk
Stradus Infra maakt deel uit van CRH, een internationale
groep in bouwmaterialen. “Door de samenwerking met
onze zusterbedrijven zijn het productengamma en de
technische mogelijkheden enorm verruimd”, zegt Anne.
“We zijn landelijk actief en hebben passende oplossingen
en concepten voor de inrichting van inspirerende publieke
ruimtes. Die oplossingen zijn trouwens niet alleen
esthetisch. Ook voor vraagstukken over verkeersveiligheid,
mobiliteit en milieuzorg beschikken we over de nodige
knowhow.”

“Wij denken in termen van oplossingen voor onze
klanten”, vertelt Anne. “Ongeacht of we daarvoor een
geschikt product hebben in ons standaard gamma. Als
er specifieke vragen komen vanuit de markt zoeken
we samen naar een antwoord. Zo komen we door het
creëren van oplossingen voor onze klanten automatisch
tot innovatieve producten en concepten.”
Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen bij Stradus
Infra ook terecht voor uiteenlopend maatwerk, zoals
grondkeerelementen,
meubilair,
trapelementen,
… Onlangs nog leverde het bedrijf maatwerk
voor het moderniseringsplan van het provinciaal
recreatiedomein “Het Zilvermeer” in Mol.
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"De tijd dat je voor het aankleden van
publieke ruimtes genoegen moest
nemen met grijs beton, ligt al lang
achter ons."

“Brabo I maakt deel uit van het Masterplan 2020, een
verzamelnaam van projecten die de mobiliteitsproblemen
in Antwerpen aanpakken”, aldus Jan Hannes van Heijmans
Infra. Dit bedrijf is gespecialiseerd in infrastructuur-, grond- en
rioleringswerken. Het Masterplan moet verkeer in en rond de
provinciehoofdstad efficiënter en sneller laten verlopen met een
verbeterde leefbaarheid en veiligheid als doel.
“Dat doel bereikt Brabo I met drie projecten. Je hebt de verlenging
van de tramlijnen Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem en
de constructie van een tramstelplaats hier in Deurne. We gaan in
Wijnegem de laatste rechte lijn van het project in. 80 % van de werken
is al achter de rug. De geplande opleveringsdatum is maart 2012.
Voor Mortsel-Boechout ligt de deadline op september 2012.”

Grote projecten vragen speciale aanpak
“De werken zijn van die omvang dat we voor onze twee werven een
aparte projectleider hebben”, verduidelijkt aankoper Kees Meliefste.
“Dat is eerder uitzonderlijk.”
“Het gaat dan ook om een totale herinrichting van gevel tot gevel”,
licht Hannes die speciale aanpak toe. “Dat betekent: verhardingen
eruit, nieuwe gescheiden rioleringsstelsels erin en een volledig nieuwe
weginfrastructuur, zoals voetpaden, fietspaden, de rijweg, tramsporen en
verlichtingspalen. En je wil natuurlijk ook de hinder voor de omwonenden
en bedrijven tot een minimum beperken. Dat maakt de werfplanning er
niet makkelijker op.”

Goede levergaranties en strakke leverschema’s
Door de grote schaal en de complexiteit van het project is een leverancier
met goede levergaranties onmisbaar. "We zitten hier immers met strikte
deadlines en bijgevolg strakke leverschema’s. Van Stradus Infra weten we dat
ze de producten tijdig aanleveren”, aldus Meliefste. “Vertrouwen is natuurlijk
iets wat je opbouwt. Wij werken al jaren samen en voeren tientallen projecten
uit op jaarbasis.”

Van ontwerp tot uitvoering
De belangrijkste doelgroepen van Stradus Infra zijn
overheden,
landschapsarchitecten,
ontwerpen
studiebureaus en aannemers. “Eén van onze kernwaarden
is klantgerichtheid. En dat zien we heel breed. Al van bij
het ontwerp denken we actief mee met onze partners om
tot de beste oplossing te komen. We blijven betrokken
vanaf de start van de werken tot na de uitvoering. Bij
complexe projecten bieden we tevens ondersteuning op
de werf zelf.”

“Als je voor zo’n groot project als dit staat, kan je alleen
maar in zee gaan met leveranciers waar je 100 % zeker van
bent. En dat vertrouwen hebben wij in Stradus Infra.” Aan het
woord is Jan Hannes van Heijmans Infra, projectmanager voor
de aanleg van Brabo I, één van de grootste wegenprojecten
momenteel in uitvoering in België.

Enorme hoeveelheden bestratingsmateriaal

Anne Froidmont: “We streven ernaar om een bevoorrechte partner te zijn van ontwerp tot uitvoering.”

“Dit is het grootste project waarvoor we ooit met Stradus Infra hebben
samengewerkt. Het is trouwens sowieso één van de grootste wegenprojecten
momenteel in uitvoering in België”, vertelt Hannes. “Voor de twee werven
samen gaat het toch om zo’n 85.000 vierkante meter bestratingsmateriaal. En 22
kilometer boordstenen. Dat zijn enorme hoeveelheden.”
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“Onze core business? Inspirerende totaaloplossingen”
Inspelen op actuele problematieken
Een mooi voorbeeld van producten of oplossingen die zijn ontstaan als antwoord op
vragen vanuit de markt, zijn de bushaltebanden om bushaltes veilig in te richten. Of de
prefab rotonde-elementen waarmee je in een mum van tijd een hele rotonde aanlegt
en de hinder tot een minimum beperkt. “Dit jaar lanceerden we ook het fijngewassen
Ultimo-gamma. We blijven uiteraard voortdurend nieuwe formaten, afwerkingen en
kleuren ontwikkelen. De tijd dat je voor het aankleden van publieke ruimtes genoegen
moest nemen met grijs beton, ligt al lang achter ons.”
Stradus Infra speelt voorts ook in op actuele kwesties, zoals wateroverlast. “Ons
segment waterdoorlatende bestrating is momenteel het ruimste op de markt, zelfs
voor industriële toepassingen. De Passeo bijvoorbeeld is een waterpasserende
steen die je machinaal kan plaatsen. Innovatie uit zich daarnaast ook in een
andere toepassing van bepaalde producten. Zo zijn onze stenen in het Antwerpse
Regatta-project met succes toegepast als gevelstenen.”

Gevel-tot-gevelbenadering

Veiligheid op de eerste plaats

Voor het inrichten van publieke ruimtes hanteren steden en gemeenten steeds
vaker een gevel-tot-gevel- of conceptbenadering. Dit wil zeggen dat ze een
masterplan uitwerken dat moet zorgen voor eenheid. “Ze gaan echt voor een
harmonieus geheel waarbij niet alleen bestratingsmaterialen nodig zijn, maar
ook randafwerking zoals meubilair, boordstenen en verkeersoplossingen”,
legt Anne uit. “Met de toepassingen van Stradus Infra is dit perfect mogelijk
omdat je kan spelen met kleuren, formaten en afwerkingen. Zo leg je subtiele
nuances, kan je gebruikerszones onderscheiden en krijg je toch één uniform
geheel. En daar heeft onze hele samenleving baat bij.”

Beste lezer,
Dat onze verwachtingen over een ideale leefomgeving voortdurend
in beweging zijn, hoeft geen betoog. Het gaat in essentie om de
kwaliteit van wonen, leefbare straten met winkels en een café om de
hoek, aangename pleinen met groen. Maar ook de manier waarop het
verkeer en het openbaar vervoer geregeld zijn evenals de aandacht
voor ecologische en duurzame concepten. Bij elk nieuwbouw- en
renovatieproject wordt er steeds meer waarde gehecht aan de
inrichting van de publieke ruimte.
Stradus Infra wil zich ontwikkelen als actieve partner die met u
meedenkt en met slimme innovaties en oplossingen komt voor een
veilige en harmonieuze inrichting van de publieke ruimte.
In deze uitgave vertellen we u graag meer over de vertaling van vier
actuele thema’s in onze vier nieuwe merken: Street Art, Street Care,
Street Safe en Street Works. De bijbehorende beelden geven u
een idee van ons ruim assortiment aan oplossingen die elk een
antwoord bieden op een specifiek actueel thema. Bovendien
wordt na het lezen van dit alles op pagina 3 duidelijk hoe we onze
visie onderstrepen met een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en
de baseline “Inspiring public places”!
Misschien bent u wel geïnteresseerd in het artikel over onze
luchtzuiverende bestrating, een recente duurzame innovatie die
bijdraagt aan een beter leefklimaat, of leest u graag meer over
de inrichting van een belevingsgerichte tuin voor de bewoners
van de Meander in Dilsen-Stokkem. Kijk dan snel op pagina 4.
Veel nieuws dus, maar uiteraard blijven sommige dingen
bij het oude. Zoals de kwaliteit van onze producten en de
klantgerichte en resultaatgerichte aanpak die u van ons
gewoon bent. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking
met Heijmans Infra voor Brabo I, één van de grootste
infrastructuurwerken momenteel in uitvoering in België.
Lees er alles over op pagina 1 en 2.
We kijken ernaar uit om samen met u verder te werken en
oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken.
Veel leesplezier!
Anne Froidmont
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“Innovatie uit zich soms ook in een andere toepassing van producten. Zo zijn onze stenen in het Antwerpse Regattaproject toegepast als gevelstenen.”

Het beleid van Stradus Infra focust op mensen.
“Vandaar ook de continue aandacht voor de
veiligheid van onze werknemers op alle vestigingen
en op weg van en naar werven. Veiligheid op de
werkvloer is een topprioriteit van de CRH-groep.”

Klaar voor de toekomst
Stradus Infra biedt niet enkel hoogwaardige
producten aan voor een inspirerende leefomgeving,
maar wil ook een voorbeeldfunctie uitdragen op

het vlak van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. “Getuige daarvan zijn
ondermeer de investeringen in windmolens en onze
initiatieven om onze CO2-uitstoot verder terug te
dringen. Voorts engageren we ons ook voor sociale
projecten in onze samenleving”, verduidelijkt Anne.
De toekomstmissie van Stradus Infra is duidelijk. “We
willen dé partner zijn voor het inrichten van de publieke
ruimte. Uiteraard wensen we ook een gezonde,
toonaangevende en innovatieve onderneming te
blijven, met oog voor veiligheid, duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
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“Korter op de bal spelen kan niet”
Boordstenen en betontegels
“We plaatsen hier verschillende types
boordstenen uit het gamma van Stradus
Infra”, aldus Hannes. “Van het klassieke type
F, type B over type E, tot de minder klassieke
boordstenen van 50 cm breed. En dan vooral
betontegels. Enerzijds de klassieke grijze
en rode, maar voor Brabo I plaatsen we ook
betontegels van 40 op 40.”
“Verder gebruiken we ook grasbetontegels
van Stradus Infra, bijvoorbeeld voor de Park &
Ride in Mortsel. Een ander type zijn de poreuze
betonstraatstenen rond de tramstelplaats.”

Fijngestraalde
voor Brabo I

deklaag

speciaal

“Stradus Infra heeft speciaal voor dit project een
fijngestraalde deklaag gemaakt”, legt Meliefste
uit. “Het resultaat is een mooie steen met een
fijne structuur. Het esthetische mag natuurlijk niet
ten koste gaan van de stevigheid. De steen oogt
mooier en is even duurzaam.”
“De rode variant van die speciale stenen vind je
terug in het fietspad”, vertelt Hannes. “Maar we
hebben er ook grijsgespikkelde laten maken, die
worden gebruikt voor de aanleg van pleintjes.”

Snelle oplossing
“Door het uitgebreide gamma hebben we in de
tramstelplaats een probleem makkelijk kunnen
oplossen. In de stelplaats is plaats voor 52 trams,
goed voor 20 sporen naast mekaar”, aldus Meliefste.
“En alles is bestraat met stenen. Maar wat bleek? De
Belgische stenen pasten niet goed tussen de sporen.
De oplossing was deze stenen mixen met Nederlandse
stenen, die net iets kleiner zijn. Daar kan Stradus Infra
met zijn Nederlandse zustermaatschappij heel goed op
inspelen.”

“Stradus Infra leverde voor de twee werven maar liefst 85.000 vierkante meter bestratingsmateriaal en 22 kilometer boordstenen.”

Nauwgezette opvolging
“Een ander sterk punt is de directe lijn”, aldus Hannes. “Bij
Stradus Infra weet je waar je moet zijn als er een probleem
opduikt. Je wordt nooit van het kastje naar de muur
gestuurd.” Meliefste beaamt. “Korter op de bal spelen
kan eigenlijk niet. Onze werfleiders geven heel vaak een
pluim aan hun dispatching. Allemaal heel keurig geregeld.
Zoals bij alle grote projecten zijn er ook hier altijd wel
wat wijzigingen, moet je wat afwijken en bijsturen. Het is
belangrijk dat je leverancier je hierin kan volgen.”

“Duidelijke segmentatie helpt partners sneller weg
vinden in ruim aanbod”
Een duidelijke positionering is van cruciaal
belang voor elke onderneming. Zo weet
iedereen meteen waar de onderneming voor
staat en welke meerwaarde ze levert voor
de markt. “Stradus Infra is meer dan een
leverancier van prefab betonproducten. Met
ons nieuw merkenbeleid willen we onze belofte
aan de markt opnieuw duidelijk toelichten”,
legt Marketing Coördinator Hella Scholz uit.

Actief meedenken
Stradus Infra beschikt over een zeer ruim
gamma en bedient dan ook een brede markt.
“Uit marktonderzoek en talrijke contacten
met voorschrijvers en opdrachtgevers is
gebleken dat er vier invalshoeken zijn die
altijd terugkomen. Door ons gamma te linken
aan deze vier thema’s wordt het geheel
overzichtelijker en vinden klanten sneller hun
weg in het uitgebreide aanbod. We gebruiken
de vier merken bovendien als peilers in al onze
communicatie. Zo kunnen we sneller reageren op
vragen vanuit de markt en doelgroepgerichter
communiceren.”

Vier overkoepelende merken
“Binnen het eerste thema ‘Street Art’ spelen
esthetiek en uitstraling een doorslaggevende
rol. Deze producten en concepten zorgen voor
inspiratie bij het ontwerpen en inrichten van
esthetische en harmonieuze publieke ruimtes.
‘Street Care’ focust daarentegen op het
oplossen van milieuvraagstukken en heeft
als uitgangspunt het zorgen voor een
betere leefomgeving. Denk maar aan de
waterproblematiek waar wij op inspelen met
onze waterdoorlatende concepten.”
Met de toenemende bezetting van onze
wegeninfrastructuur, neemt het belang aan

"Uit marktonderzoek
en talrijke contacten
met voorschrijvers en
opdrachtgevers is gebleken
dat er vier invalshoeken zijn
die altijd terugkomen."

verkeersveiligheid en mobiliteit erg toe.
Hierop biedt ‘Street Safe’ op zijn beurt een
antwoord.
Tot slot staan efficiëntie qua plaatsing en
onderhoud en gebruiksgemak centraal bij
‘Street Works’. “Industriële vloerplaten en
machinaal plaatsbare bestrating horen hier
bijvoorbeeld perfect in thuis.”

Inspirerende publieke ruimtes
Stradus Infra wil samen met haar klanten,
ontwerpers
en
opdrachtgevers
tot
creatieve oplossingen komen om publieke
ruimtes in te richten. “Dit onderstrepen
we met onze baseline Inspiring public
places. Samen met de introductie van
de vier merken hebben we ook gekozen
voor een nieuw logo en een frisse huisstijl.
Deze corporate identity geeft nu duidelijk
weer waar Stradus Infra voor staat en ze
ondersteunt onze belofte aan de markt”,
besluit Hella.

Hella Scholz: “Stradus Infra is meer dan een
leverancier van prefab betonproducten. Met ons
nieuw merkenbeleid willen we onze belofte aan
de markt duidelijk toelichten.”
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Stradus Infra sponsort
belevingsgerichte tuin
Voor de inrichting van een toegankelijke belevingstuin in Dilsen-Stokkem heeft De
Meander vzw een beroep gedaan op Stradus Infra. De behoefte aan een rustgevende,
uitnodigende tuin was erg groot bij de 32 volwassenen met een matige tot ernstige
mentale handicap die in het centrum De Ronduyt verblijven.
Stradus Infra leverde gratis meer dan 700 m² aan bestratingsproducten en heeft
actief meegedacht met De Meander over de inrichting. Het resultaat is een
onderhoudsvriendelijke en duurzame tuin geworden waarin rustpunten, doeplaatsen
en natuurlijke belevingspunten elkaar afwisselen.
De diverse zones in de tuin zijn van elkaar te onderscheiden door de kleuren van de
bestrating. Zo werden de paadjes van het gocartparcours met rode poreuze stenen
aangelegd. Een aantal sport- en spelzones zijn ingericht met grijze stenen en voor de
rustplaatsen in de tuin zijn een aantal warmere tinten gebruikt.
Stradus Infra sponsorde meer dan 700 m² aan bestratingsproducten voor de belevingsgerichte tuin.
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Luchtzuiverende
bestrating werkt
Stradus Infra heeft een betonstraatsteen ontwikkeld
met een duurzame luchtzuiverende werking. Deze
luchtzuiverende steen is voorzien van een speciale
titaandioxide met een fotokatalytische werking in de
deklaag. Dit houdt in dat schadelijke stikstofoxides
onder invloed van uv-licht of zelfs daglicht omgezet
worden in een niet-schadelijk nitraat. Dit nitraat
lost op in water en zal bij de volgende regenbui
wegspoelen. Een bijkomend voordeel is dat algen
en groenafzet geen kans krijgen om zich te hechten,
deze stenen zijn dus ook vuilafstotend.
Het project Hoek 3 in Wijnegem is bijna voltooid
en in het voorjaar van 2012 gaat een tweede project
op het bedrijventerrein Duwyck in Lier in uitvoering.
Medewerkers van de Universiteit van Twente hebben
een significante verbetering van de luchtkwaliteit
gemeten op een proefproject in Hengelo.
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v.u. Stradus Infra nv, Anne Froidmont, Dellestraat 41, 3550 Heusden-Zolder

De duurzame werking van de luchtzuiverende steen wordt
voor de twee projecten in België getest en opgevolgd
door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Wij
houden u zeker op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Dellestraat 41
Concepten voor een esthetische en
harmonieuze omgeving
Functionele producten voor verwerkings-,
gebruiks- en onderhoudsgemak
Oplossingen voor verkeersveiligheid en
mobiliteit
Oplossingen voor een duurzaam leefklimaat
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3550 Heusden-Zolder
T +32 13 530 500
F +32 13 550 544
info@stradusinfra.be

www.stradusinfra.be

