PROJECT- EN PRODUCTNIEUWS

Toepassing van de parksteen in het groen
De parksteen valt op door haar vijf
hoekige vorm en door twee modellen
te combineren kan er een opvallende
bestrating mee gelegd worden. Dit is
direct zichtbaar in de ontwerpen die
ermee gemaakt zijn. Haar richtingloze
verschijningsvorm is inmiddels bij de
meeste ontwerpers bekend. De Park
steen is namelijk te zien in de Antwerpse
Zoo, waar zij is toegepast als waterpas
serende verharding op een terras.
Het kleinere model, het parksteentje,
is bekend geraakt na toepassing op
het Wilrijkse plein in Antwerpen, waar
het met de FEBE elements award 2016
is beloond. Op beide locaties zijn de
vijfhoekige tegels toegepast als aaneen
gesloten elementen verharding op een
plein.
Waaierende paden geven ruimte aan
grassen en beplanting
Zachte overgangen, van verharding naar
het groen, kenmerken de projecten waar
deze verharding is aangebracht. Er zijn
allerlei variaties te maken, zo worden bij
grotere vlakken soms enkele parkstenen
weggelaten, waardoor er ruimte ontstaat
om beplanting te integreren in het

Parksteentje als meanderend wandelpad in het park.

straatvlak. Ook kunnen de elementen uit
elkaar gelegd worden zodat er grassen
gaan groeien en het pad ‘zachter’ wordt

in de natuurlijke omgeving. Door de
waaierende vorm van de elementen
vallen de rechte lijnen weg en wordt het
beeld speels en natuurlijk in combinatie
met de groene omgeving.
Waterberging als duurzame extra
optie
De parksteen wordt op de markt
gebracht door Aquaflow bv. Dit bedrijf is
specialist op gebied van waterberging in
wegen en heeft de parksteen voorzien
van een kleine afstandhouder. Hierdoor
kunnen grote oppervlakken volledig vlak
worden gelegd en kan het regenwater
door de waterpasserende voeg de
bodem inzakken. Een bijzondere vorm
die inspireert tot vernieuwend ontwerpen
en bijdraagt aan klimaatadaptatief maken
van woonwijken.

De Parksteen als stapsteen in een groene zone in een woonwijk.
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