
PAALWAPENINGSKORVEN 
VOOR AL UW TOEPASSINGEN
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 Kwaliteit: continuïteit door kwaliteit is onze leidraad, wat  

	 resulteert	in	een	product	dat	voldoet	aan	alle	specificaties 

 en in alle omstandigheden zeer goed verwerkbaar is. Zelfs 

 wanneer het gaat om projecten van grote omvang. 

 Capaciteit: we kunnen tegemoet komen aan een hoge 

 capaciteitsvraag. In overleg met het werfteam wordt de 

 productieplanning afgestemd op uw behoefte. 

 Ritme volgen van de werf: wij leveren indien nodig “just  

 in time”: Indien de ruimte beperkt is, worden leveringen  

 afgestemd op de stockagemogelijkheden. 

 Service: u en uw team ontzorgen is onze hoogste prioriteit.  

 Onvoorziene omstandigheden zijn immers altijd mogelijk.  

 Snel reageren is dan een must om samen de situatie terug 

 onder controle te krijgen.

 Betrouwbaarheid: afspraken worden samen gemaakt. En 

 wat afgesproken is, wordt nagekomen.

 1 De Net promoter score (NPS) wordt gebruikt om de klantentevredenheid te meten.

UIT ERVARING WETEN WE DAT 
ONZE FUNDERINGSKLANTEN 
DUIDELIJKE VERWACHTINGEN 
HEBBEN

Het is dus zaak om een betrouwbare leverancier te 

selecteren die samen met én voor u het verschil kan 

maken. Bij Staalbeton bent u hiervoor aan het juiste 

adres. Onze aanpak resulteert in een mooie NPS1 

score van 50. 

Als Staalbeton stellen we u graag onze uitgebreide 

mogelijkheden voor alsook een aantal technische 

oplossingen	voor	specifieke	toepassingen
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LAAT U INSPIREREN!
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Staalbeton is een performante wapeningscentrale gespecialiseerd in het bewerken, 

leveren en plaatsen van betonstaal op maat. Naast de buigcentrale beschikken we over 

een uitgebreide lasafdeling die gedurende 40 jaar een ruime expertise opgebouwd 

heeft in wapeningskorven voor de funderingssector.

We investeren voortdurend in innovatie en kiezen resoluut voor vakmanschap. Nieuwe 

machines, nieuwe technieken, nieuwe producten: we zorgen ervoor dat we steevast de 

beste oplossing aan onze klanten kunnen aanbieden.

Jaarlijks verwerken we 70 000 ton betonstaal waarvan ca. 10 000 ton geleverd wordt in 

korven voor paalfunderingen.

WAAR STAAN WE 
ALS STAALBETON VOOR? 

“Veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit in 

de planning, dat primeert voor mij op 

de werf. De mogelijkheid om in overleg 

het initiële plan aan te passen, dat kan 

met het Staalbeton-team.”

Steven De Rijck, 

voormalig site manager, Franki Foundations 

Group Belgium

K107130

96 - 502 - 610

A10/102

Bekijk onze 
certificaten online:



5



6 www.staalbeton.pro

Dijkversterking Lekdijk (tussen Kinderdijk en Schoon-
hovenseveer), Groot-Ammers (2016)

Versterking van de Lekdijk over een lengte van 10 kilometer, 

waarbij rekening diende gehouden te worden met de vele 

panden langs en in de dijk alsook het drukke verkeer.

Als Staalbeton leverden we 2500 ton wapeningskorven voor 

boorpalen tot 26 meter diepte.

Al 20 jaar werk ik prettig samen met Staalbeton 

en dat dankzij het aangename persoonlijke 

contact (met bijhorende service) en de kwaliteit 

van de geleverde producten.

Stefan Kusse, 

senior principal site manager, Franki Grondtechnieken
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IXAS-project, Amsterdam (2016)

Uitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg (Holendrecht 

– Diemen) door de aanleg van onder meer een 3 kilometer 

lange tunnel, de langste landtunnel van Nederland. 

Als Staalbeton leverden we 1500 ton korven voor vibropalen 

met korflengtes tot 20 meter in goed 3 maanden tijd. 

Luid en duidelijk, zo kan ik de samenwerking 

met Olivier het beste omschrijven.  

Een afspraak is een afspraak en de 

kwaliteit spreekt voor zich.

Gabri Van Ooijen, 

inkoop a.i.
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De samenwerking met Staalbeton loopt vlot: ik weet dat we een goede kwaliteit 

mogen verwachten en het team is flexibel om last minute het gevraagde materiaal 

aan te leveren. Bovendien worden de werven correct en van nabij opgevolgd. 

Die aanpak werkt goed.

Damien Sneyers, 

BU Manager palen De Waal Solid Foundations 

Correct, dat typeert voor mij Staalbeton. Correct als het gaat om de planning maar 

ook de kwaliteit van het materiaal. Soms gebeuren er aanpassingen op de werf met 

een impact op de wapening. Dankzij goede afspraken slagen we er steeds samen in 

om het gewenste eindresultaat te bekomen.

Erwin Dupont,

afdelingshoofd paalfunderingen, Soetaert
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Ik ken Staalbeton al heel lang. Het team is zeer 

professioneel, levert producten van zeer goede kwaliteit binnen 

een uitstekende levertermijn en dit alles aan 

een concurrentiële prijs.

Marc Verlinden, 

manager special foundations department, Herbosch-Kiere

Ik waardeer de expertise van Tom en zijn team: ongeacht de situatie leveren ze een 

product op maat dat technisch relevant is. Bovendien ben ik zeer tevreden 

over de geleverde kwaliteit.

Arnold Mertens, 

aankoper Smet Group
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Met het Staalbeton-team is het prettig samenwerken. 

Ik kan rekenen op een goede kwaliteit van het aangeleverde materiaal 

én een goede service: ook in acute situaties reageert het 

team snel en adequaat.

Arne Vandevoorde, 

projectmanager Franki Foundations

Met Staalbeton heb ik goede ervaringen: of het project nu complex is of niet, steeds 

is er een strakke planning die stipt wordt opgevolgd en is de kwaliteit nooit een issue. 

Wat ik ook waardeer is dat Tom openstaat voor discussie: hij en zijn team komen zelf af 

met verbeteringen en maken niet zo maar hetgeen wij vragen. 

Die kritische blik maakt het verschil.

Pierre Sneessens,  

projectleider, Smet Group

La coopération avec Staalbeton est caractérisé 

par un contact facile, une grande flexibilité et des 

solutions sur mesure. 

Rodolphe De Monie, 

head of projects, Franki Foundations
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MOGELIJKHEDEN 
PAALWAPENINGSKORVEN 

Korfdiameters met spiraalwapening 

kunnen variëren van Ø100 tot Ø1500mm 

(grotere diameters mogelijk met beugels)

 paalkorven tot 26,5 meter lengte gemaakt 

 in 1 deel, eventueel langer samengesteld uit 2 delen

 spiraal

	  ø8 tot ø12 binnenkant 

  ø8 tot ø16 buitenkant 

    van de langstaven
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 gelast met robot of manueel

 langsstaven 

  ø12 tem. ø40   tot 18m uit 1 lengte

 spiraal met variabele spoed 

 levering mogelijk met eigen kraanwagen

	  korfbundels voorzien van lange hijsbanden om 

 veilig vanop de grond te kunnen aanslaan
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Korven worden volgens behoefte en 

noden uitgerust met deze opties

 enkele of dubbele hijshaak, 

 eventueel afhanghaak of schuifhaak

 afstandshouders of centreerring 

ter positionering

 korfverstijving dmv. binnenringen

 uit betonstaal of platstaal

 kopring bovenaan of zoekring 

onderaan conisch korfeinde
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 gebruik van glasvezelwapening als 

soft-eye indien de paal later 

doorboord wordt

 buisisolatie rondom stekeinden 

om afhakken paalkop te vereen-

voudigen (koppen snellen)

 langsstaven met schroefdraad en 

Lenton-koppelingen om te verlengen 

of korven te koppelen

 buizen voor na-injecties

 buizen voor sonische proeven 

 korf volledig gelast of deels 

gevlochten ifv. vermoeiingseisen

 wapeningskorven 

uit RVS-wapening
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STAALBETON: AL 40 JAAR 
BELGISCH VAKMANSCHAP

1982 was een iconisch jaar: Ajax werd voor de twintigste keer

kampioen van Nederland en Philips produceerde de eerste

CD (“Visitors” van ABBA). Het was ook het jaar waarin

Marc De Beuckeleer als jonge ingenieur Staalbeton oprichtte. 

 

In het begin was het zoeken: met welke machines kunnen we 

het betonstaal bewerken zoals gevraagd door onze klanten? 

Hoe pakken we de levering en plaatsing op de werf aan? 

 

Wat meteen duidelijk was: dat we met Staalbeton altijd de 

beste kwaliteit zouden aanbieden. 

Continuïteit door kwaliteit, met de ambitie om voor tevreden 

klanten verschillende projecten te mogen uitvoeren. 

 

Door de jaren heen hebben we met Staalbeton mogen 

bijdragen aan een aantal iconische werven zoals de Noord-

Zuidlijn in Amsterdam, het Grand Stade de Lille en de 

Oosterweelverbinding rond Antwerpen. Van onze eerste 

klant krijgen we nog steeds opdrachten binnen.

We zijn steeds blijven investeren in ons machinepark en  de 

uitbreiding van ons atelier zodat we ook meer complexe 

projecten konden realiseren. 

Nu, bijna veertig jaar later beslaat ons atelier maar liefst

27000m² (drie keer de oppervlakte waar het allemaal

mee begon), beschikken we over een hypermoderne 

wapeningscentrale en verwerken we jaarlijks niet alleen 50 000 

ton staven en rollen maar ook 20 000 ton wapeningsnetten.

Dit indrukwekkend verhaal kunnen we alleen maar schrijven

dankzij meer dan 100 gepassioneerde vakmensen die elk 

project hoe groot of complex ook, succesvol laten landen. 

Daarbij is een persoonlijke aanpak van elk project essentieel.

Onze bedrijfscultuur KOERS geeft duidelijk weer waar 

we als Staalbeton-team voor staan: kwaliteit – openheid – 

engagement – respect – samenwerking.

Ik hoop dat u binnenkort zelf kan ervaren hoe prettig het 

samenwerken is met het Staalbeton-team.

Met vriendelijke groeten,

Tom Verheijen

Algemeen directeur Staalbeton
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Bent u geïnspireerd geraakt door onze manier van werken? Wilt u graag eens testen of we aan uw hoogstaande verwachtingen 

kunnen voldoen? Neem dan zeker contact met ons op!

Onze prijzen zijn concurrentieel maar dat laten we u graag zelf ontdekken: bezorg ons uw offertevraag en laat u aangenaam 

verrassen! Bespreekt u graag vooraf uw project met ons? Dan plannen we meteen een meeting in, op de werf, bij u op kantoor 

of in ons atelier.

Tom was tot voor kort verantwoordelijk voor de 

wapeningscentrale. Zijn gedreven team van bedienden, 

machineoperatoren en lassers speelt zeer kort op de bal, een 

must in de wapeningssector.

Naast zijn nieuwe functie blijft hij commercieel ook actief, 

specifiek	 in	 de	 funderingen	 waar	 zijn	 expertise	 vaak	 het	

verschil maakt.

Zijn vrije tijd besteedt hij graag aan familie en vrienden 

door	samen	te	wandelen,	te	fietsen,	uit	eten	te	gaan	of	een	

weekendje weg.

Tom Verheijen
Algemeen directeur

Tom.Verheijen@staalbeton.pro

+32 495 36 98 04

Olivier Van Crombrugge
Technisch-commercieel

verantwoordelijke (foto Cumulus)

olivier.van.crombrugge@staalbeton.pro

+32 499 05 12 30

LAAT ONS KENNISMAKEN!

GRAAG TOT BINNENKORT!

Olivier is actief in de branche van de wapeningscentrale sinds 

2001, hij kent dus het klappen van de zweep. Sinds 2012 

versterkt Olivier ons management en commercieel team. 

Hij is een Bourgondiër die graag op cultuurreis gaat door 

Europa en een fervent kleiduifschieter.
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