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Argumenten betonnen bestratingmateriaal 
nemen argwaan weg 

Hattem: ander materiaal, 
hetzelfde beeld, lagere kosten

[reportage]

>

Martin Veenstra, beleidsmedewerker bij 
de gemeente Hattem, beseft en ziet het 

verschil. “Natuurlijk gingen er stemmen op 
om met hetzelfde materiaal als de binnen-
stad nog een stuk door te straten. Zeker de 
oudere wijken tegen de binnenstad aan moe-
ten volgens menigeen hetzelfde ambitie- 
niveau en bestratingsbeeld krijgen. Bewoners  
en politici waren zelfs sceptisch toen wij 
voorstelden om voor beton te kiezen. Als we  
echter met diezelfde bewoners nu conclude-

ren dat er een prachtige, kleurrijke bestrating 
ligt, dan is van die weerstand niets meer te 
merken. We hebben zelfs met de bewoners 
een feest gebouwd in hun nieuwe Stadslaan 
en de wijk daaromheen.”

De woonwijk, gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60, 
moest een nieuwe riolering krijgen, waarbij 
het regenwater moest worden afgekoppeld 
van het vuilwater. Die forse ingrepen in de 
wijk waren het sein voor de gemeente om 

Je moet een kenner zijn om het verschil te kunnen zien: waar in de binnenstad van 
Hanzestad Hattem het beschermde stadsgezicht eist dat er met gebakken materiaal 
wordt gewerkt, daar heeft de gemeente net buiten de grachtengordel daarop 
aangesloten met betonnen materiaal. Een dikformaat betonstraatsteen zonder 
vellingkant, met een kleurvaste deklaag. Een bijna volmaakte ‘lookalike’. “Maar 
als je 20.000 m2 in een centrumwijk moet bestraten, dan scheelt de overstap op 
beton een paar ton. Geld dat je heel goed voor andere zaken in de gemeente kunt 
gebruiken.”
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meteen de bestrating mee te nemen. “Werk 
met werk maken. Er lagen brede asfalt- 
wegen. Niet echt sfeervol en ook niet veilig 
omdat men er hard reed. We hebben voor-
gesteld om in dit gebied een 30 km zone te  
creëren, waarbij de wegen versmald werden 
van pakweg 7 naar 5 meter breedte. Daarbij 
ontstond ruimte voor het langsparkeren. Met 

een overrijdbare betonband als afscheiding 
naar het trottoir. De rijbaan is in wijnrode  
dikformaat betonstraatstenen uitgevoerd en 
het parkeren in zwarte stenen met een gele bies  
erlangs. De afgeschuinde zwarte betonband 
past mooi bij het trottoir dat met luxe zwarte 
betontegels is bestraat. Dit totaalbeeld ziet er 
zeer fraai uit.”

Volle tevredenheid
De plannen voor de herinrichting werden 
eerst gepresenteerd aan de bewoners.  Martin 
Veenstra: “Dan krijg je meteen vragen als je  
het over bestratingsproducten hebt. We  
hebben de bestratingsproducten tentoon- 
gesteld en verteld dat het om hoogwaardige, 
kleurvaste producten gaat waarmee we een 
sfeervol beeld konden creëren. Je moet dit 
verhaal er wel bij vertellen. Sommigen dach-
ten dat we met rommel kwamen aanzetten. 
Kom je met goede argumenten ten aanzien 
van kwaliteit, kleurvastheid en sfeer dan kun 
je de argwaan bij de bewoners wegnemen. 
Voordeel was ook dat we dit product eerder 
tot volle tevredenheid hadden toegepast. De  
betonnen ‘lookalike’ van de baksteen zal 
in de toekomst in meer projecten worden  
toegepast. Bijvoorbeeld in de jachthaven waar  
gestraalde betonstraatstenen worden toege-
past.”

Vanzelfsprekend vindt Martin Veenstra dat 
je steeds serieus moet kiezen. “Als je pre-
tendeert dat een bestrating authentiek moet 
zijn, dan moet je die ook zo uitvoeren. Gaat 
het echter om een beeld en is er de ruimte 

Ook de speciale dikformaat 

betonstraatstenen zonder 

vellingkant konden na enig 

uitproberen en aanpassen prima 

machinaal worden bestraat.  



voor een alternatief materiaal, dan zijn de  
huidige betonnen bestratingsmaterialen veel  
beter dan vroeger. Je kunt datgene bereiken 
dat je voor ogen hebt.” Dat hangt ook van de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering af. 
Zo is onder de bestrating een 20 cm puinfun-
dering gekomen op een goed zandbed. Boven-
dien is de bestrating machinaal gelegd in een 
hoge kwaliteit. “Al moest er in het begin toch 
even worden gezocht naar de juiste manier 
van machinaal straten met dit type stenen. 
Maar daar zijn we na wat aanloopproblemen 
prima in geslaagd.”

Prettig en herkenbaar
In hoog tempo zijn dit voorjaar de Stadslaan 

en aanpalende woonwijkstraten voorzien van 
nieuwe riolering en bestrating. Nu het klaar 
is, hoort Martin Veenstra regelmatig dat men 
niet verwacht had dat het zo mooi zou wor-
den. “Het idee voor beton is in goed over-
leg met de uitvoerende eenheid Ruimtelijk  
Beheer tot stand gekomen. Je weet dat er com-
mentaar komt. Nu zijn het complimenten: 
men waardeert de rustige en eenvou-
dige inrichting van de straten. Je 
kunt een productengids open-
slaan en 8 kleuren stenen  
uitzoeken, je kunt ook zoe-
ken naar dat herkenbare, 
prettige sfeerbeeld. Dat is 
in Hattem gelukt.” •
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Meer foto’s en tekeningen zijn te 
vinden op www.straategie.nl 
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Een rustig straatbeeld dat een 

prettige sfeer uitstraalt.


