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Ofwel: Rotterdamse schuttingtaal. Een lovenswaardig initiatief van de gemeente Rotterdam 

waarmee bouwschuttingen en -hekken niet als dissonant in de buitenruimte dienst doen. Inte-

gendeel: ze dragen juist bij aan een kwalitatief hoogstaand beeld. Als internationaal expert in 

tijdelijke en semipermanente security-oplossingen kunnen we een initiatief als dit alleen maar 

toejuichen. Sterker nog, we zouden het graag nog extra dimensies mee willen geven: duurzaam 

en duurzaam. Hoe? Dat leggen we graag uit.

Rotterdam make it happen. 
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We zijn een expert in tijdelijke en semipermanente beveiligingsoplossingen. Sterker nog: Heras 

is de uitvinder van het tijdelijke hekwerk, in 1966. We hebben een sterke positie in heel Europa 

en zijn actief in 24 landen.

We worden gewaardeerd om de kwaliteit van onze producten, om onze service en 

leverbetrouwbaarheid. Maar ook om de vernieuwingen die we brachten op het gebied van 

bouwplaatsbeveiliging. Heras Mobile gelooft namelijk dat een veilige werk- en leefomgeving 

een voorwaarde is voor onbezorgd leven. Onze tijdelijke hekwerken veranderden met de nieuwe 

vragen uit de markt. Dit resulteert in producten met meer veiligheid en een langere levensduur.

Duurzame bouwplaats

De primaire associatie met een duurzame bouwplaats gaat over concrete activiteiten en toepas-

singen. Maar een duurzame bouwplaats is meer dan dat. Het gaat over de inrichting ervan. Is 

het veilig voor de omgeving? Hoe is het omheind? Juist daarom introduceert Heras Mobile een 

duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied.

Over Heras Mobile Fencing & Security
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Heras Noise Control Barrier 2.0. 
Dit hek reduceert bouwlawaai van machines, gereedschappen, apparaten en 

sloopwerkzaamheden. Zo kunt u zich bezighouden met de uitvoering van uw 

bouwproject en ervaren omwonenden minder overlast.
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Onze jongste innovaties heten Combi-Wood en City-Wood. Duurzame bouwhekken voor het binnenstedelijk ge-

bied. Voorzien van duurzaam materiaal en met sociale impact op aspecten als SROI, circulariteit, vergroening en 

overlastvermindering. En bovendien een prima (en goedkoper) alternatief voor houten bouwschuttingen. Daarom 

denken we dat deze hekken perfect passen in binnenstedelijke bouwprojecten, zoals die van Rotterdam.

De voordelen van Combi-Wood en City-Wood ten opzichte van houten bouwschuttingen:

Duurzame bouwhekken als alternatief

Modulair
Panelen zijn eenvoudig te 
vervangen bij eventuele 
beschadiging.

Eenvoudig te hergebruiken
Dus duurzamer dan houten 
bouwschuttingen.

Strakke uitstraling
Het gemak van bouwhekken met 
de strakke uitstraling van houten 
bouwschuttingen.

Social footprint
Combi-Wood en City-Wood zijn 
uit te breiden met bijvoorbeeld 
bloembakken.

Eenvoudig uit te breiden 
Met extra doorgangen of poorten.

Voordelig & duurzaam
Goedkoper dan houten 
bouwschuttingen. 
Combi-Wood: € 90 pm. 
Houten bouwschuttingen: € 140 pm

Social Return on Investment
De houten panelen van Combi-
Wood en City-Wood worden 
geproduceerd door mensen die 
re-integreren op de arbeidsmarkt. 

Te huur én te koop 
De bouwhekken met houten 
panelen zijn te huur en te koop.

Hoe zien we dat voor ons in een 
hekwerklijn? 

Kijk op de volgende pagina’s.
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De basis: bouwhekken en doeken

Betrouwbare bouwhekken, voorzien van bouwhekdoeken volgens de 

richtlijnen van Rotterdam make it happen. 

Variatie: bouwhekken en Combi-Wood (open)

Bouwhekken (met doeken) in combinatie met het duurzame Combi-Wood. 

De open structuur van Combi-Wood maakt zicht op de bouwplaats mogelijk. 

Tegelijkertijd zorgen de houten panelen voor een vriendelijke uitstraling.

Variatie: bouwhekken en City-Wood

Dezelfde basis met de aanvulling van City-Wood. Eventueel te voorzien van 

plantenbakken om het aanzicht nog vriendelijker te maken en het deel SROI te 

verhogen. En nog steeds volgens de richtlijnen van Rotterdam make it happen.
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Over Combi-Wood en City-Wood

Bouwplaatsen in de stad krijgen een prettige, natuurlijke afzetting met uitstraling!

Combi-Wood en City-Wood combineren de voordelen van Combi-Fence en City-Fence  met duurzaam materiaalgebruik en sociaal impact op aspecten als 

SROI, circulariteit, vergroening, en overlastvermindering.

Deze duurzame bouwhekken bestaan uit een robuust houten paneel en een open bouwhek met zeer 

fijne maas. Ze ontnemen het zicht van automobilisten en voorbijgangers op de bouwplaats. Terwijl 
voetgangers de vorderingen in alle rust kunnen bekijken of kunnen genieten van de groene uitstraling 

die de plantenbakken bieden.

Sociale impact
Het houten paneel is PEFC gecertificeerd en wordt geproduceerd door mensen die re-integreren op de 
arbeidsmarkt, waarmee het product een antwoord geeft op SROI vraagstukken en sociale impact heeft. 

Daarnaast is Combi-Wood en City-Wood geschikt voor de bevestiging van plantenbakken van Groene 

Bouwhekken waarmee een aantrekkelijk groen straatbeeld gerealiseerd wordt en dit direct bijdraagt 

aan het verminderen van de overlastervaring.

Specificaties Combi-Wood
Afmeting 2160 mm x 2000 mm

Verpakkingseenheid  28 

Materiaal hekwerk  Staal 

Materiaal binnenwerk Douglas hout

Maaswijdte 35 mm x 150 mm

Specificaties City-Wood
Afmeting 2160 mm x 2000 mm

Verpakkingseenheid  28 

Materiaal hekwerk  Staal 

Materiaal binnenwerk Douglas hout

Traditionele 
houten 

bouwschuttingen:
       ca.€ 140

per meter.

Combi-Wood:
            ca.€ 90

per meter.
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Hoe staat het 

met de duurzame 

bouwplaats in 

Nederland?

Duurzaamheid is een morele en commerciële 

verplichting. Duurzaam ondernemen is ook 

‘gewoon doen’ en samen de mouwen opstropen. 

Duurzaamheid is een meerwaarde. We zijn er 

best trots op dat we hierin vooroplopen in de 

branche. Maar hoe staat het met de duurzame 

bouwplaats in Nederland?

In samenwerking met Groene Bouwhekken deden 

we onderzoek naar de duurzame bouwplaats 

in het binnenstedelijk gebied. Belangrijkste con-

clusie: we zijn er nog niet. Geld, aanbestedingen 

en gebrek aan kennis spelen een belangrijke rol. 

Wel blijkt dat er al veel aandacht is voor Social 

Return On Investment (SROI), duurzaam inkopen 

en de participatie van omwonenden/bewoners. 

Combi-Wood en City-Wood kunnen kunnen de 

duurzame bouwplaats weer een stukje dichterbij 

brengen. 
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Postbus 145 5680 AC, Best

Nederland

T +31 (0)499 551 551

F +31 (0)499 571 423

E info@heras-mobile.nl

www.heras-mobile.nl

www.duurzaambouwhek.nl


