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exclusive natural stone products
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PASSIE
parade, ‘s-hertogenbosch

Stone base staat voor passie in steen
Met SPECIALISTEN over DE HELE wereld,
die dezelfde passie delen.

Centraal in ‘s-Hertogenbosch, aan de Parade,
bevindt zich de Sint-Jan Kathedraal. Een toeristische
trekpleister met daarnaast een groot aanbod aan
horeca met bijbehorende terrassen. De Parade zelf
is ontworpen voor diverse gebruiksvormen zoals de
jaarlijkse kermis en andere evenementen.

deze passie brengen we over naar uw ontwerp
en helpen u met het maken van de juiste keuzes.
een passie die past bij uw eisen en wensen.
een passie die zorgt voor een prachtig eindresultaat.
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stone base

showroom

Onder de term “exclusive natural stone products” levert Stone base een uitgebreid assortiment duurzame
natuurstenen en keramische producten voor de inrichting van de openbare ruimte en de professionele markt.
Deze exclusieve en kwalitatief hoogwaardige producten worden geleverd aan de hand van de eisen van
ontwerpers en opdrachtgevers. Geheel op maat geproduceerd.

In de showroom in ’s-Hertogenbosch wordt het assortiment gepresenteerd.
Zowel nieuw als gebruikt natuursteen en straatbaksteen alsmede keramische tegels zijn uitgebreid
vertegenwoordigd, zodat een duidelijke indruk kan worden verkregen van kleurintensiteit, nuancering en de
effecten van diverse bewerkingen op steen. Combinaties tussen materialen kunnen zo gemaakt of gekraakt worden.

Onderscheidend
Stone base behoort tot één van de grootste
leveranciers van natuursteen en straatbaksteen
voor de inrichting van de openbare ruimte
en (maatwerk) projecten. Vanuit het centraal
gelegen ’s-Hertogenbosch worden jaarlijks vele
tienduizenden vierkante meters hoogwaardige,
exclusieve bestratingsmaterialen geleverd aan
overheidsinstellingen, projectontwikkelaars en
aannemers in de GWW sector en utiliteitsbouw.
Uw partner
Door een uitstekend netwerk van toeleveranciers,
deskundig personeel en korte levertijden is
Stone base te kenmerken als een betrouwbare,
professionele partner die veel waarde hecht aan
een goede service en duurzaam ondernemen. Met
behulp van deze folder laten we u de mogelijkheden
van natuursteen zien en hopen we u te inspireren.

Van stadspark tot stationshal en van centrumplan
tot binnenplaats; Stone base is de basis voor uw
ontwerp!
Kwaliteit
Het kwaliteitssysteem van Stone base omvat de
gehele bedrijfsvoering en zorgt er voornamelijk
voor om producten te leveren die voldoen aan de
eisen van de opdrachtgever en die voldoen aan
de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.
Voor dit kwaliteitssysteem is Stone base ISO 9001
gecertificeerd.
Daarnaast zijn de producten die Stone base levert
geproduceerd volgens de geldende NEN-EN
normen. De materialen worden geleverd met een
KOMO of CE certificaat, zodat de kwaliteit van de
producten aantoonbaar gewaarborgd is.

Diensten
Stone base wil zich niet profileren als leverancier
of verkoper pur sang. Stone base wil graag voor,
tijdens en na de aankoop haar steentje bijdragen
aan goed advies, goede begeleiding en een goede
service. Hierbij is te denken aan:
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒
❒❒

Advies materiaal keuze
Advies constructie opbouw
Meedenken in (alternatieve ) oplossingen
Aanleggen / ter beschikking stellen
materialen voor proefvlak
Aanleveren bestekteksten
Advies verwerkingswijze
Maken productietekeningen en legplan
Machinaal bestraten
Demonstratie verwerking
Reparatie / bewerken van geplaatste
materialen

Levertijd
Het land van herkomst is bepalend voor de levertijd.
Europees natuursteen kent bijvoorbeeld een
levertijd van ca. 4-6 weken, terwijl Azië (China, India,
Vietnam) een gemiddeld levertijd van 10-12 weken
kent voor de eerste container met natuursteen
materialen. Een en ander is wel afhankelijk van
de complexiteit van de order, beschikbaarheid van
ruwe blokken en snelheid van transport over zee.
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natuursteen
Een functioneel en duurzaam product met een levendig en uniek uiterlijk, miljoenen jaren geleden gevormd door
de natuur. Het bestaat uit afgekoeld vloeibaar gesteente uit de kern van de aarde, of uit sedimenten die onder
druk of bij hoge temperaturen zijn versteend. Natuursteen wordt door de geschiedenis heen al gebruikt door de
mensheid, als gereedschap en bouwmateriaal. Het is er in veel variaties en wordt gewonnen in groeves over de
hele wereld, waar elke soort natuursteen weer anders is.

Samenstelling
Natuursteen kan tegen een stootje, is praktisch in
gebruik en duurzaam. In de loop der jaren krijgt het
natuursteen echt karakter. Omdat natuursteen uit
de aarde gewonnen wordt, zijn de eigenschappen
en kenmerken afhankelijk van de natuurlijke
samenstelling van de steen. Deze samenstelling
is niet zo nauwkeurig als een door de mens (met
behulp van kleurstof) geproduceerd product. Elke
natuursteen is letterlijk anders.
De fysieke eigenschappen van natuursteen
bepalen de kwaliteit van natuursteen. Een
homogene structuur heeft betere fysieke
eigenschappen dan materialen met een sterk
wisselende structuur. In het algemeen hebben
fijnkorrelige materialen met een hoge dichtheid de
beste fysieke eigenschappen.

Mogelijkheden
Wereldwijd wordt natuursteen gebruikt in allerlei
bouwstijlen; van modern tot klassiek en van
ingetogen tot expressief. Dit is mogelijk door de
natuurlijke kleur, het tijdloze karakter en de grote
ontwerp vrijheid. Natuursteen is namelijk in vrijwel
elke afmeting en vorm leverbaar. De kleuren
variëren van natuurlijk wit tot diep zwart, en lopen
van egaal tot geaderd en bont.
Natuursteen kan op verschillende manieren
worden bewerkt, van gepolijst tot ruw. Dit bepaalt
zowel het uiterlijk als de functionaliteit van het
natuursteen. Het uiterlijk van de natuursteen kunt
u het beste beoordelen op een klein oppervlak
(bijvoorbeeld in onze showroom), omdat op een
foto veel van de levendigheid verloren gaat.

precies hoe u het wenst
De oorsprong, chemische en mineralogische samenstelling en textuur van het gesteente bepalen de
fysieke eigenschappen en de grootte van de ruwe blokken natuursteen. Vanuit deze blokken worden allerlei
eindproducten gemaakt. Bestrating, banden, traptreden, afdekkers, meubilair, muur- en stapelelementen, etc.
Bespreek vooraf met de adviseurs van Stone base de mogelijkheden voor uw ontwerp, zodat u zeker weet dat
bepaalde elementen kunnen worden uitgevoerd zoals ze zijn ontworpen.
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SCHUREN

ZOETEN

POLIJSTEN

Het geschuurde oppervlak is effen zonder

Het zoeten van natuursteen gebeurt onder

Polijsten is een schuurtechniek waarbij

zaagspoor, met fijne (zichtbare tot weinig

besproeiing met water en meestal wordt

het schuurmiddel een korrelgrote heeft die

merkbare)

streepjes,

korrel 400 gebruikt voor deze bewerking.

kleiner is dan 0,15 mm. Na het zoeten kan

zonder bepaalde richting. De fijnheid van

Zoeten geeft een relatief kleine en lichte

natuursteen pas gepolijst worden. Bij gepolijst

de schuurschijf, wordt in het algemeen

weerspiegeling. Het oppervlak is effen, mat,

werk is geen kras van het schuurmiddel meer

aangeduid met behulp van de internationale

zonder zichtbare groefjes. De kleur van de

zichtbaar en wordt het oppervlak van de

“P”. Deze cijfers stijgen, naarmate de korrels

steen wordt hierdoor donkerder en dieper.

steen glanzend, waarbij de meest diepe kleur

cirkelvormige

fijner worden. Meestal wordt korrel 80, 120

van het natuursteen zichtbaar wordt.

of 200 gebruikt voor deze bewerking.

STRALEN

BRANDEN / VLAMMEN

Op het oppervlak worden gritkorrels onder
grote druk tegen de tegel “geblazen”. Door

Dit is een afwerking waarbij men vlammen

het stralen ontstaat een schuurpapier-achtig

in contact brengt met de gezaagde

uiterlijk. Het stralen brengt vooral op minder

steen. Deze afwerking gebeurt voordat

harde steensoorten snel een ruw effect

het afgewerkte product zijn definitieve

teweeg.

afmetingen krijgt. De thermische schok van

OPPERVLAKTE BEWERKINGEN
Nadat het natuursteen is bewerkt tot basisproduct kan het in
principe zonder verder bewerking worden toegepast, echter
wordt er meestal gekozen om het natuursteen verder te
bewerken.

de vlam veroorzaakt het openbarsten van
de oppervlakkige korrels, wat de specifieke
textuur teweegbrengt.

BOUCHARDEREN

Oppervlaktebewerkingen beïnvloeden in grote mate het
uiteindelijke aspect van de steen. De bewerkingen moeten
vanzelfsprekend gekozen worden volgens het toekomstige
gebruik van de steen. Hoewel de keuze van de (vloer)afwerking
in de eerste plaats een kwestie is van persoonlijke smaak,
moet men toch enkele praktische aspecten in overweging
nemen zoals gladheid, het onderhoud en de duurzaamheid.

CISELEREN

Boucharderen is het zodanig afwerken

Bij ciseleren worden met een platte,

van natuursteen dat een oppervlak met

brede beitel kort naast elkaar gelegen

regelmatig verspreide putjes ontstaat. Bij

evenwijdige

het boucharderen gebruikt men een hamer

groeven niet in elkaars verlengde hoeven

voorzien van een speciale bouchardeerkop.

te liggen. Ciseleren is een bewerking die

Het uitzicht van het bewerkte vlak varieert

handmatig wordt aangebracht.

groeven

gehakt,

waarbij

met de grootte van de hamer, het aantal
punten op de hamer en de kracht van de
slagen.

FRIJNEN

ZAGEN

KAPPEN

Bij een gefrijnde afwerking worden delen

Bij gezaagd natuursteen blijft de vorm van

Het natuursteen wordt op de gewenste

van het natuursteen oppervlak machinaal

kleine golvingen volgens de richting van

maat gemaakt door het te breken. Dit

weg gefreesd. Hierdoor blijft een gestreept

de zaag zichtbaar. Deze sporen zijn vaak

kan handmatig gebeuren door middel

oppervlak achter. De afstand tussen de

cirkelvormig. Zagen is een basis afwerking

van beitels, maar ook door elektrisch en

lijnen kan op maat worden ingesteld.

die meestal wordt opgevolgd door een

pneumatisch gereedschap. Het kappen

Frijnen kan ook dienen als anti-slip strook in

andere bewerking. Door natuursteen te

van natuursteen is een basisbewerking,

bijvoorbeeld traptreden.

zagen kan er met kleine maattoleranties

die niet opgevolgd kan worden door een

worden gewerkt.

andere bewerking.
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stadsplein, nieuwegein

centrum, almere

bestratingen
Natuursteen toegepast als bestrating geeft een exclusieve dimensie aan ieder ontwerp. Voor een strak en
modern uiterlijk worden veelal tegels gekozen. Grote blokken natuursteen worden in plakken gezaagd die de
dikte hebben van het eindproduct. Deze platen worden vervolgens voorzien van de juiste oppervlaktebewerking.
Daarna worden de bewerkte platen op de gewenste tegelafmeting gezaagd. Kasseien, daarentegen, geven een
nostalgisch karakter aan het ontwerp. Het gaat hierbij om een straatsteen die op vorm is gebracht door het kappen
van natuursteen.

sophiapromenade,

strijp-s,

hendrik-ido-ambacht

eindhoven
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winnaar d
awar
falco
openbare
beste
2 01 3
ru imte

wilhelminaplein, leeuwarden
Door de herbouw van het Fries Museum, een nieuwe pleinwand met winkels en appartementen en uitbreiding
van de ondergrondse parkeergarage is het Wilhelminaplein opnieuw ingericht. Het plein is ingericht als een
‘tapijt’ met drie soorten natuurstenen klinkers variërend in bestatingsrichting. In het ‘tapijt’ zijn led-lampen,
afwateringslijnen en kleine fonteinen verwerkt die bijdragen aan de levendigheid zowel overdag als ’s nachts.
Stone base heeft de natuurstenen materialen zo bewerkt dat de verschillende onderdelen zoals verlichting,
fonteinen en afwatering feiloos konden worden verwerkt. Het plein wordt nu wekelijks gebruikt voor de markt
en is daarnaast geschikt voor grootschalige evenementen zoals concerten en de kermis.

boulevard,
scheveningen

Een van de meest bekende herinrichtingen van de
afgelopen jaren is de boulevard van Scheveningen.
Stone base is voor dit project ingeschakeld
om de natuurstenen bestrating, traptreden,
muurafdekkers en andere elementen te leveren.
De grote diversiteit aan producten binnen dit
project was een uitdaging die Stone base graag
aan ging. Zo komt het basalt in de bestrating van
de boulevard uit Duitsland, terwijl de granieten
kasseien bij de diverse overgangsstukken uit India
komen. De granieten muurafdekkers en traptreden
vinden hun oorsprong in China. Alle materialen
zijn duurzaam geproduceerd aan de hand van de
beste kwaliteit en de kleinste toleranties.

| 14

15 |

mekelpark, delft

De bestrating bestaat uit een mix van gebruikte Zweedse
graniet kasseien. Deze kasseien zijn vlak gezaagd
voor een betere beloopbaarheid. Het authentieke en
onderscheidende karakter van de steen blijft hierdoor
bewaard en het resultaat is fraai en praktisch in gebruik.

zagen van oude kasseien
Oude kasseien zijn door de specifieke kleurstellingen en vormen altijd erg aantrekkelijk om toe te passen in
historische (binnen)steden. Echter door de grillige, onregelmatige vormen zijn deze kasseien niet praktisch in
gebruik; de beloopbaarheid laat vaak te wensen over.
Stone base zorgt ervoor dat de bestaande kasseien hergebruikt kunnen worden. De kasseien worden gezaagd
waardoor een vlakke bovenkant wordt gecreëerd. Op deze manier worden ze voorzien van een beloopbaar
bovenvlak. De kasseien kunnen op twee manieren worden gezaagd; doormidden of een klein deel van de
bovenkant. Dit resulteert in een vlak eindproduct met ieder een eigen hoogtemaat. Indien gewenst kan de
gezaagde zijde nog opgeruwd worden door middel van het vlammen/branden van de kasseien.

| 16

17 |

trottoirband met
hol-en-dol verbinding
centrum,
almere

waterlijn, uithoorn
strijp-s,
eindhoven

busbanden, valkenburg

banden en traptreden
Voor het opsluiten van straatwerk, of het overbruggen van hoogteverschillen kunnen natuursteen elementen
worden gebruikt. Opsluitbanden, trottoirbanden, geleidebanden, RWS banden, inritbanden, perronbanden, etc.
Het is allemaal mogelijk in natuursteen.
De productie van bijpassende hulpstukken zoals bochtbanden in alle mogelijke stralen, hoekstukken en
hoekblokken in diverse graden, puntstukken, verloopbanden en eindbanden kunnen ook in natuursteen
worden uitgevoerd.
Verbindingen tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, worden overbrugd met behulp van
traptreden. Natuursteen traptreden kunnen massief worden uitgevoerd, maar ook de bekende constructie met
een stootbord en trede wordt toegepast.

wiboutstraat,
amsterdam
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amstelstraat, amsterdam

stadsplein, Nieuwegein
Voor de bestrating van de binnenstad is gekozen voor natuursteen in verschillende kleuren dat als een tapijt
door de hele binnenstad heengaat. Door de afwisseling van donkere en lichte kleuren ontstaat een patroon
waarin takken en bloemen te herkennen zijn.
Het Stadsplein is een representatieve ruimte waar zowel de entree van het stadhuis als het theatercomplex
aan ligt. Hier vindt de zaterdagmarkt plaats en het biedt ruimte voor evenementen. Verschillende boomeilanden
zorgen voor een kleurrijk beeld het hele seizoen door.
Een duidelijke planning en communicatie hebben ervoor gezorgd dat de verschillende partijen (gemeente
Nieuwgein, Stone base en de aannemer) naar ieders tevredenheid terugkijken op het project. Binnen de
gestelde uitvoeringstermijn van drie jaar is het stadsplein in een aantal fasen gerealiseerd.

entree gemeentehuis,

buitenterrein gemeentehuis,

venray

hardenberg
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havenfront,
Ouderkerk a/d ijssel
De oever van de Hollandsche IJssel is drastisch opgeknapt
met de aanleg van nieuwe kademuren en verschillende
drijvende steigers. Stone base heeft de hardstenen kademuur
elementen van 150x75x25 cm. geleverd. Doordat de kade
niet waterpas en als een rechte lijn vormgegeven is, zijn er
diverse hoekstukken in verschillende graden geleverd. Deze
hardstenen elementen accentueren de rand van de kade en
zorgen voor een duurzame oplossing.

universiteit, Leiden

hoofdstraat, grootegast

rabobank, heesch

afdek elementen
De mogelijkheden met betrekking tot de muurafdekkers zijn vrijwel eindeloos. In principe zijn natuursteen
muurafdekkers hetzelfde uit te voeren als standaard betonnen muurafdekkers. Maar als het net even anders moet
is natuursteen de oplossing. Natuursteen wordt op maat gemaakt en dit brengt geen hoge kosten mee, zoals het
maatwerk in beton dat wel doet.
Details zoals een waterhol, speciale afrondingen of een lek rand is bij natuursteen afdek elementen toe te passen.
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productie
Stone base werkt met diverse leveranciers van
natuursteen uit ’s werelds mooiste groeven. Hier
worden de betreffende materialen ingekocht en/
of op maat geproduceerd. Vervolgens wordt de
bestelling kant-en-klaar getransporteerd naar de
opslag van Stone base.
Aanpassen maatwerk
Hoe mooi en gedetailleerd tekeningen van
ontwerpers ook zijn, in de praktijk blijkt dat er
regelmatig onverwacht aanpassingen moeten
worden gemaakt aan geleverde natuursteen
materialen. Tegels, banden en elementen moeten
worden aangepast zodat het geheel beter en mooier
kan worden afgewerkt.
Om snel te kunnen handelen heeft Stone base een
moderne zaaginrichting en knipmachine. Hiermee
kan op korte termijn nauwkeurige aanpassingen
worden gedaan.

duurzaamheid
Stone base streeft actief naar duurzame en goede arbeidsomstandigheden. hierin worden de fundamentele
arbeidsnormen van the International Labour Organization (ILO) gehandhaafd. Dit betekent betere kansen op
werk, sociale bescherming en het uitbannen van onacceptabele werkomstandigheden.

Regelgeving en vergunningen
De (inter)nationale wet- en regelgeving naleven
die geldt in het land waar zij werkzaamheden
verrichten. Dát is wat van bedrijven wordt verwacht.

Maatschappij
❒❒ respecteer nationale wetten
❒❒ respecteer lokale gemeenschappen
❒❒ geen enkele vorm van discriminatie

Verder moeten ondernemingen de benodigde
vergunningen hebben verkregen voor winning en
verwerking. Het is ook zaak dat zij belastingen
en royalty’s afdragen. Uiteraard houden bedrijven
zich verre van corruptie en omkoping.

Arbeid
❒❒ géén dwang- of kinderarbeid
❒❒ goede arbeidsomstandigheden
❒❒ veilig werken (bescherming)
❒❒ eerlijke betaling (leefbaar loon)
❒❒ wettige arbeidscontracten

Deze gedragscodes worden wereldwijd verspreid
en gaan voornamelijk over de gebieden
maatschappij, arbeid en milieu.

Milieu
❒❒ afvalscheiding/verwerking
❒❒ bescherming grond- en oppervlaktewater
❒❒ bescherming van het landschap en
biodiversiteit
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Meubilair
Natuursteen toegepast als straatmeubilair biedt een exclusieve, duurzame, onderhoudsarme en functionele
oplossing. Denk hierbij aan zitbanken, sokkels, (afzet)palen, bloembakken, boomkransen, anti-kraakelementen, etc.

arenaboulevard, amsterdam

brede bossche school de graaf,
‘s-hertogenbosch
Locatie De Graaf is één van de zeven Brede Bossche Scholen in ‘s-Hertogenbosch. De uitgangspunten van
deze scholen is dat het een instrument is om grote problemen waarmee de stad worstelt aan kunnen worden
gepakt. Te weten de educatieve achterstand en scheefgroei op de arbeidsmarkt. Door niet alleen te focussen op
onderwijs maar dit te combineren met opvoedingsondersteuning, sport, spelen, kunst- en cultuur op wijkniveau.

centrum, almere

KANTORENPLEIN, arnhem

De openbare ruimte moet net zo functioneel kunnen worden gebruikt als het gebouw. Het meubilair en opsluiting
is kant-en-klaar op maat geleverd door Stone Base. Geproduceerd uit het hardste natuursteen; graniet. Een
duurzaam product dat zorgt dat deze initiatieven nog lang gebruik kunnen maken van de nieuwe inrichting.
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dr. lelykade, den haag
Het plein aan de Dr. Lelykade, gelegen bij het voormalig
Zeebiologisch Museum Scheveningen, krijgt een maritieme
sfeer. Ontwerpers hebben in samenspraak met omwonende
diverse details uit de scheepvaart verwerkt. Het anker vormt
samen met de halfronde zitbank de vorm van een sextant, een
navigatie-instrument voor zeelieden.
Een prachtig concept die samen met Stone base tot stand
is gebracht. De complexiteit en grootte van de verschillende
elementen waren geen enkel probleem voor het team.
Duidelijke communicatie hebben geleid tot een naadloos
aansluiting van de elementen. Tot op het kleinste detailniveau
zijn de producten op maat geleverd.

binnenwegplein, rotterdam
Een bruisend plein midden in Rotterdam en omringd door grote winkelketens zorgt voor een grote stroom van
winkelend publiek. De aanwezigheid van een aantal horecaondernemingen zorgen ervoor dat het winkelend
publiek langer verblijft op deze locatie.
De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten om deze verblijfsruimte een nieuwe impuls te gaan geven.
Stone base heeft de gemeente ondersteund door middel van het geven van advies over de te gebruiken
bestratingsmaterialen en het verwerken hiervan. Voor de zitelementen van natuursteen is meegedacht over de
manier van produceren en het opbouwen van de constructie die bestaat uit natuursteen en Cumaruhout.
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de verademing, den haag

steenstrips ardesia roya

muur- en stapelelementen
Voor het maken van hoogteverschillen of voor het “metselen” van een muur is natuursteen uitermate geschikt.
Uitgevoerd in traditionele steenmaten of juist in een exclusief formaat; natuursteen biedt ongekende mogelijkheden.
Door het oppervlak van de stapelelementen te bewerken krijgt het gestapelde oppervlak een specifieke uitstraling dat
past bij de omgeving of de bouwstijl.
Voor het verfraaien van reeds bestaande gevels, wanden en muren biedt natuursteen talloze mogelijkheden.
Standaard steenstrips van 60x15 cm. (veelal uitgevoerd in leisteen) maken van een saaie muur een levendig en
unieke eyecatcher. Uiteraard is dit helemaal naar eigen smaak aan te passen. Materiaal, bewerking, breedte van de
losse steendelen, vorm en aansluiting / verbinding.

camping de paal, bergeyk

centrum, almere
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REFERENTIEs
Enkele recente prestigieuze projecten waar natuursteen van
Stone base is toegepast:

centrum, Wijchen

Een opvallend armatuur in combinatie met de juiste
bestrating heeft in Wijchen gezorgd voor een landmark
in het centrum. Het markeert het knooppunt Spoorstraat,
Sterrebosweg, Vlaskam en Burchtstraat. Het armatuur
loopt over in een bank van hardsteen die op maat is
gemaakt. Met daaronder de bijbehorende natuurstenen
bestrating.

Centrum, Almere |
Eemplein, Amersfoort |
Centrum, Amsterdam |
Kantorenplein / Stationsplein, Arnhem |
Centrum, Best |
Marckhoek, Breda |
Boulevard Scheveningen, Den Haag |
Wellekade, Deventer |
Strijp-S, Eindhoven |
Centrum, Gennep |
Stationsplein, Haarlem |
Pancratiusplein, Heerlen |
Sophiapromenade, Hendrik-Ido-Ambacht |
Markt, ‘s-Hertogenbosch |
Wilhelminaplein, Leeuwarden |
Stadsplein, Nieuwegein |
Koemarkt, Purmerend |
Binnewegplein, Rotterdam |
Markt, Schijndel |
Waterlijn, Uithoorn |
Croeselaan, Utrecht |
Centrum, Valkenburg a/d Geul |
Markt, Valkenswaard |
Koninginneplein e.o., Venlo |
Centrum, Wijchen |
Rozengracht, Zaandam |
Centrum, Zwolle |
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