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BREED TOEPASBAAR
Voor alle soorten stenen & bestrating 

Voor voegen van 1 tot 40mm breed 

Toepasbaar op droge oppervlakken

KWALITEIT
5 jaar garantie onkruidvrij

Beter dan huidige polymeer voegen

Sterke en blijvend elastische voeg 

SNELHEID
Werkt snel een eenvoudig 

Meteen na activatie spoelen mogelijk

Zeer korte verwerkingstijd

Veel gemeenten en groenvoorzieners lopen vast in de zoektocht naar kwalitatief goede voegmaterialen, die zorgen voor 

langdurig onderhoudsvrije pleinen en bestrating. Het aanbod is omvangrijk en er zijn veel aanbieders en fabrikanten, met name 

in Duitsland. Nog te weinig mensen weten dat het niet ver zoeken is naar het beste voegmiddel voor dit soort toepassingen. Het 

Nederlandse bedrijf Normeco ontwikkelde, samen met TNO in Delft, het voegmiddel StoneFlex. StoneFlex is een sterk verbe-

terde versie van polymeer voegen in het algemeen en onderscheidt zich van het bestaande aanbod op het vlak van kwaliteit, 

snelheid, toepasbaarheid én prijsstelling.  

www.normeco.nl

Onderhoudsvrije voegen met Stoneflex
StoneFlex: een revolutionair voegmiddel van eigen bodem

Kwaliteit van eigen bodem
Normeco produceert en levert gebruiksvriendelijke oplos-
singen voor langdurig onderhoudsvrije pleinen en bestrating. 
Het bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met voegen en 
levert zo een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van 
onkruid in het stadsbeeld. Waar StoneFlex zich met name in 
onderscheidt ten op zichte van bestaande polymeer voegen 
is de kwaliteit. Zo kan StoneFlex veel beter tegen een hoog 
grondwaterpeil en kan het voegmiddel zelfs ingezet worden 
bij lichte stabilisaties. Normeco garandeert met de introduc-
tie van StoneFlex sterke en blijvend elastische voegen.

Snel en voordelig
Naast onderscheidend vermogen op het vlak van kwaliteit 
maakt StoneFlex ook het verschil op het gebied van snelheid 
van werken. Door de unieke samenstelling van het voegmid-
del reageert het voegmiddel razendsnel en kan er direct na 
activatie gespoeld worden. Hierdoor blijft het oppervlak van 

de bestrating schoon. Zo kan eenvoudig en ontzettend snel 
gewerkt worden. Bovendien is het product opvallend 
voordelig in gebruik en scherp geprijsd. Normeco produceert 
in eigen huis en levert uit eigen voorraad meestal binnen 2 
werkdagen. 

Advies en begeleiding
Normeco produceert en levert voegmiddelen waarmee  
gemeenten en groenvoorzieners bestrating eenvoudig en 
voordelig kunnen voegen. Door gebruik van StoneFlex wordt 
minimaal 5 jaar onkruid voorkomen zonder te branden of 
borstelen. Naast het leveren van voegmiddelen, voorziet 
Normeco ook in advies en begeleiding waar dat gewenst is. 
StoneFlex is leverbaar in de kleuren Naturel, Basalt en Steen-
grijs. Voor meer informatie en aanbiedingen kijk op de 
website van Normeco www.normeco.nl of bel Jack Weijers 
(06) 45 60 56 29.
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‘Uit ons onderzoek volgt vaak een kap- of 
snoeiadvies, waarvoor een omgevingsvergun-
ning moet worden aangevraagd’, aldus 
’t Hart. ‘Een flora- en faunaquickscan is daar-
bij verplicht. Als we toch uitgebreid naar de 
bomen kijken, is het een kleine moeite om de 
quickscan er meteen bij te doen. Zo kan de 
opdrachtgever na ons advies snel verder.’

Quickscan
De Wet natuurbescherming bepaalt dat planten 
en dieren bij ingrepen zo veel mogelijk ontzien 
en beschermd moeten worden. Volgens de 
gedragscode is een flora- en faunaquickscan 

daarbij de verplichte eerste stap. ‘Bij het uitvoe-
ren van de quickscan letten we op de aanwe-
zigheid van beschermde soorten’, vertelt ‘t Hart. 
‘De quickscan bestaat uit een bureaustudie en 
een veldonderzoek. Achter het bureau zoeken 
we uit of het gebied op een speciale manier 
beschermd is, waardoor er specifieke regels 
gelden, en of er in het verleden beschermde 
soorten zijn waargenomen.’ 

‘In het veld letten we vooral op tekenen van de 
aanwezigheid van beschermde soorten op of 
rond de boom’, vervolgt ’t Hart. ‘Bij bomen gaat 
het dan om holtes en scheuren, die mogelijk 
een verblijfplaats kunnen zijn voor vogels of 
zoogdieren. Sporen die daarop wijzen, zijn 
bijvoorbeeld ontlasting op de stam onder de 
holte, verse gebruikssporen zoals krassen van 
nagels en vleugels, de afwezigheid van spin-
nenwebben. Bij vleermuizen letten we er ook 
op of de holte vrij bereikbaar is, dus zonder 
voorhangende takken en loszittende schors-
platen.’

Vervolgstappen
Hoe kan de opdrachtgever daarna verder? ‘Als 
er geen indicaties zijn van de aanwezigheid van 
soorten, kan de opdrachtgever snel doorgaan 
met de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Als er wél soorten zijn aangetroffen, adviseren 
wij beschermende maatregelen te nemen. Ook 
dan kan de opdrachtgever doorgaan. Er zijn 
uitgebreide gedragscodes opgesteld. Als deze 
gevolgd worden, is lang niet altijd een onthef-
fing nodig. Als we mogelijke verblijfplaatsen 
zien, fungeert de quickscan alleen als voorzet. 
Dan is nader onderzoek door een ecologisch 
adviesbureau nodig. Maar de ecoloog hoeft 
dan alleen nog die specifieke bomen te con-
troleren waarbij potentiële verblijfplaatsen 
zijn gevonden. Je maakt dus hoe dan ook een 
efficiëntieslag als je de quickscan meteen mee-
neemt.’

Steeds vaker voeren de boomadviseurs van 

De Boominspecteurs een flora- en 

faunaquickscan uit bij bomen, tegelijk met het 

boomtechnisch onderzoek. ‘Verschillende van 

onze boomadviseurs zijn hiervoor inmiddels 

gecertificeerd’, vertelt Arthur ’t Hart van 

De Boominspecteurs.
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De Boominspecteurs: ook voor 
uw flora- en faunaquickscan

ADVERTORIAL

Wilt u meer weten over de flora- en 
faunaquickscan? Neem dan contact met ons 
op via info@boominspecteurs.nl of bel 
085 822 80 90. Wij kijken graag met u naar 
de mogelijkheden voor uw organisatie.
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