
Natuursteen voor infra en waterbouw

BRUGGEN EN KUNSTWERKEN 

AFDEKBANDEN

SLUITSTUKKEN EN TRAPTREDEN

Natuursteen afdekbanden op een kademuur of als 

afwerking van brugwanden en landhoofden.

Veel eerder toegepaste steensoorten zijn: 

Belgisch hardsteen – Duitse basaltlava en granietsoorten in 

meerdere kleuren en bewerkingen.

Maatwerk en diverse doorsnede profielen mogelijk ook 

leverbaar met hulpstukken als bochten – hoekstukken en 

trapopgangen en dergelijke.

NATUURSTEEN VOOR:

• sluitstukken
• waterspuwers

• trapopgangstukken
• traptreden

• afdekbanden
• maatwerk

Voor renovatie of herlevering van 

bestaande natuursteen onderdelen 

bij bruggen – kaden of sluizen 

kunnen vaak nog dezelfde originele 

steensoorten worden geleverd. 

De bewerkingen op het zichtvlak 

maken het visueel compleet. Veel 

eerder toegepaste steensoorten 

zijn: Belgisch hardsteen – Duitse 

basaltlava – Bohus en Beijers 

graniet. Ook met verbindingen en/

of verankeringsgaten te produceren 

en aan te brengen.

Grès – naturel Belgisch hardsteen 

STEENSOORTEN t.b.v  onderhoud en renovatie.

Bohus rood/bruin

Nieuw Oud

Basaltlava (d)

hardsteen (b)



KADE EN WATERKERINGEN

Natuursteen massief of als bekledingsmateriaal.  

Natuursteen geeft een brug of kunstwerk een 

bijzondere afwerking en fraaie uitstraling. Massieve 

elementen of als een bekledings-materiaal tegen de 

constructieve beton. Door de keuze in verschillende 

steensoorten en kleuren en de verschillende 

bewerkingen heeft men de mogelijkheid bijzondere 

decoratieve onderdelen aan de brug of kunstwerk te 

realiseren. Ook te produceren met verankering en/of 

bevestigingsvoorzieningen.

Kademuur bekledingen veelal 

uitgevoerd in Basalt-Graniet of 

Belgisch hardsteen.

Massieve muren of als een verlijmde 

bekledingsconstructie.

Natuursteen bewerkt van naturel 

behakt tot volledig gezaagd en 

nabewerkt geeft een oorspronkelijk 

karakter aan de kademuur.

De toegepaste natuursteen 

is uiteraard vorstvrij en 

lijmfabrikanten begeleiden en 

garanderen de toe te passen 

lijmconstructies.
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