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OOSTENDE
PROJECT OOSTEROEVER



A’GORA®
A’gora® is een totaalconcept voor bestratingsprojecten met een natuursteenuitstraling.
Straatstenen, tegels, waterdoorlatende bestrating, lineaire elementen en straatmeubilair zijn 
verkrijgbaar in dezelfde kleuren met een gestaalstraalde of geslepen slijtlaag. Hierdoor biedt 
het A’gora®-concept een oneindig scala aan mogelijkheden voor een esthetisch ontwerp en een 
aantrekkelijke invulling van de openbare ruimte.

OOSTENDE 
BOUWPROJECT 
OOSTEROEVER 

Omschrijving:   Op de maritieme site in Oostende 
verrijst het project Oosteroever , 
dat bebouwd wordt met exclusieve 
appartementen. Daar hoort ook 
een passende bestrating bij. 
Het formaat en de kleur van de 
tegels is speciaal gemaakt voor 
dit project, namelijk 72x48x12 cm 
met hulpstukken van 48x48x12 
en 24x48x12 cm. Alle lineaire 
elementen en zitbanken zijn 
gemaakt met dezelfde granulaten 
en worden gestaalstraald om 
de natuursteengranulaten 
bloot te leggen. Enerzijds wordt 
kleurvastheid beoogd, anderzijds 
wordt hiermee een bepaald 
esthetisch effect verkregen.

Oppervlakte:  12.000 m² aan tegels

Bijzonderheden:   De dikte van 12 cm is van belang 
omdat op bepaalde plaatsen, met 
name de parkeervakken en inritten, 
beperkt autoverkeer mogelijk is. Op 
de zijkanten zitten afstandshouders 
van 1 cm zodat de bovenzijde van 
de tegels niet tegen elkaar komt te 
liggen om splinteren tegen te gaan.

GESLEPEN



ZOUTELANDE
PARKEERVAKKEN EN VOETPADEN



A’GORA® GESTAALSTRAALD OF GESLEPEN
De A’gora® producten zijn verkrijgbaar in een gestaalstraalde of geslepen slijtlaag. Bij het 
staalstralen worden de natuursteengranulaten blootgelegd. Het slijpen maakt de doorsneden van 
de natuursteengranulaten zichtbaar.

ZOUTELANDE 
PARKEERVAKKEN EN
VOETPADEN 

Omschrijving:   In de Zeeuwse kustplaats 
Zoutelande zijn de voetpaden 
en parkeervakken aan de 
Westkapelseweg uitgevoerd in 
fraaie A’gora® bestrating in de kleur 
Sahara en Arduin. De bestrating 
is uitgevoerd in het formaat 
20x20x8 cm en 40x20x8 cm. De 
gestaalstraalde natuursteen slijtlaag 
draagt bij aan de allure van de 
kustplaats.

Oppervlakte:  4.100 m² aan tegels

GESTAALSTRAALD



BLANKENBERGE
CENTRUM



A’GORA® ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De slijtlaag van geslepen tegels en stenen zorgt ervoor dat de bestrating gemakkelijk schoon 
te houden is. A’gora® tegels en stenen zijn na het plaatsen nagenoeg onmiddellijk beloopbaar. 
Dit bijkomende voordeel maakt A’gora® tegels en stenen ideaal voor een snelle vernieuwing van 
bestrating. De overlast voor wandelaars wordt hierdoor geminimaliseerd.

BLANKENBERGE 
CENTRUMSTRATEN, 
LEOPOLD III PLEIN  
EN STATION 

Omschrijving:   In Blankenberge is de bestrating in 
de centrumstraten, het Leopold III 
plein en bij het station vernieuwd. 
Het formaat van de tegels is 
speciaal gemaakt voor dit project, 
namelijk 30x30x12 cm

Oppervlakte:  18.000 m² aan tegels

Bijzonderheden:   De tegels, geslepen betontegels 
zonder vellingkant, hebben een 
slijtlaag in natuursteen granulaten. 
De bestrating is uitgevoerd in de 
grijstinten, Kingstone, Fjord, Galaxy 
en Arduin. Deze kleurencombinatie 
geeft het geheel een luxueuze, 
natuurlijke allure.

GESLEPEN



OOSTERHOUT
BUSSTATION



A’GORA® STANDAARD EN MAATWERK
Wat is er mooier dan een uniek project af te ronden met een speciaal voor u op maat gemaakte bank, 
bloembak, traptrede of zitblok in de door u gewenste afmetingen, vorm en kleur? Het A’gora®-concept 
biedt de mogelijkheid om een project met nog meer creativiteit vorm te geven met op maat gemaakt 
straatmeubilair.

OOSTERHOUT
BUSSTATION  
LEIJSENHOEK 

Omschrijving:   Het busstation aan de Leijsenhoek 
in Oosterhout is compleet 
gerenoveerd. De bestrating is 
uitgevoerd in geslepen A’gora® 
tegels in het formaat 60x60x8 en 
30x30x8. Naast nieuwe betonnen 
busbanen en perrons is op het 
centrale middenterrein een grote 
ronde overkapping gemaakt waar 
passagiers kunnen wachten en 
fietsen kunnen worden gestald.

Oppervlakte:  650 m² aan tegels

GESLEPEN



OOSTENDE 
KONINGINNELAAN



A’GORA® EXCELLENTE KWALITEIT
De slijtlaag van A’gora® producten bestaat voor 100% uit kleurechte natuursteengranulaten, die 
dermate sterk zijn dat ze bestand zijn tegen een behandeling door staalstralen of slijpen. Een 
dusdanige slijtage zal tijdens het gebruik van het product moeilijk geëvenaard kunnen worden. 
A’gora® stenen, tegels en lineaire elementen beschikken tevens over de CE-Markering en zijn KOMO 
en Benor gecertificeerd, hetgeen een garantie biedt voor excellente kwaliteit van de producten.

OOSTENDE
KONINGINNELAAN 

Omschrijving:   In Oostende is een deel van de 
Koninginnelaan heraangelegd. 
De voetpaden in het centrum van 
Oostende worden normaliter in 
blauwe hardsteen aangelegd maar 
door de aanwezigheid van bomen 
bestaat de kans dat in de herfst 
de bestrating extra glad wordt 
door de combinatie bladeren, 
regen en natuursteen, met 
mogelijke valpartijen tot gevolg. 
Daarom is gekozen voor geslepen 
betonstraatstenen in wildverband 
van 10 cm dik in stroken van 8 
cm breed en variabele lengte 
van 25 cm tot 45 cm. Door de 
afstandshouders van 5 mm op de 
zijkant van de stenen ontstaat een 
voeg van 1 cm die op gevuld wordt 
met gemodificeerde mortel.

Oppervlakte:  4.000m2

GESLEPEN

Afmetingen  25x8x10 cm, 30x8x10 cm, 35x8x10 cm, 
40x8x10 cm en 45x8x10 cm



NAZARETH 
WOONWIJK STROPSTRAAT



ASPERO STENEN
Gestaalstraalde Aspero stenen zijn uitermate 
geschikt voor toepassing in historische 
dorps- of stadskernen. Aspero stenen 
hebben een asperorand en lichtgolvend 
oppervlak, waardoor ze het uitzicht van 
een kasseisteen hebben. Hierdoor ontstaat 
een fraai straatbeeld. Bij het staalstralen 
worden de hardgesteenten blootgelegd. 
Aspero stenen worden veelal toegepast 
voor lage snelheidszones, woonwijken, 
schoolomgevingen, verkeersplateaus en 
parkings voor auto’s en bussen.

NAZARETH
WOONWIJK
STROPSTRAAT 

Omschrijving:   In de woonwijk aan de Stropstraat 
in Nazareth zijn waterpassende 
Percola® stenen in het formaat 
20x20x8 met een gestaalstraalde 
A’gora® slijtlaag toegepast. Er is 
gekozen voor een combinatie van 
de kleuren Fjord, Kingstone en 
Arduin. 

Oppervlakte:  1.700 m² aan betonstraatstenen

GESTAALSTRAALD



GESLEPEN  
PERFECTIE

Het slijpen accentueert de doorsnede van de hardgesteenten. Het kleurenpallet wordt hierdoor intenser en 
contrastrijker. Deze bewerking levert een vlakke toplaag op.

De kleurstalen tonen een aantal mogelijke kleuren uit het A’gora®-assortiment. Neem voor afwijkende kleuren of 
projectkleuren contact op met onze medewerkers. 
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GESTAALSTRAALDE  
PERFECTIE

Neige d’Ardenne

Kingstone
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Door het staalstralen wordt de oppervlakte van de gebruikte hardgesteenten zichtbaar. Het resultaat is letterlijk 
schitterend, een levendig kleurenspel en een toplaag met structuur. 

De kleurstalen tonen een aantal mogelijke kleuren uit het A’gora®-assortiment. Neem voor afwijkende kleuren of 
projectkleuren contact op met onze medewerkers. 



BLEIJKO  
ROESELARE  

Beurtkaai 4

B-8800 Roeselare

Tel. +32 (0) 51 272 350

roeselare@bleijko.com

www.bleijko.com

BLEIJKO  
BETONINDUSTRIE

Mariadijk 6a  

NL-4588 KJ Walsoorden

Tel. +31 (0) 114 684 000

bleijko@bleijko.com

www.bleijko.com

AANVULLENDE   
INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze 
producten en projectfoto’s kunt u onze website 
bleijko.com raadplegen. Vanzelfsprekend kunt 
u ook altijd contact opnemen met een van 
onze verkoopmedewerkers in Walsoorden of 
Roeselare.

OOSTDUINKERKE 
DOMEIN KARTHUIZER 


