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de ruimten zijn zo helder dat het landschap
één wordt met de gebouwen die langs het water...

A L M E E R D A N 113 J AAR .

WERKEN

U W BE T RO U W B A RE FABR IKANT SINDS 1 9 0 0
Steenfabriek Rijswaard levert bakstenen sinds 1900. Maar vanaf het
eerste moment bleven we in beweging. Kon het beter? Dan deden we
het beter. Dankzij deze vernieuwende instelling is Rijswaard geworden
wat zij nu is. Een hypermoderne innovatieve onderneming met een
productiecapaciteit van ruim 148 miljoen stenen per jaar.

BOUWEN

lampen op de kolommen verlichten als straatlantaarns
de bezoekers op de grijsrode vloer...

* Voor info: www.rijswaard.nl

SINDS 1900

AL MEER DAN
113 JAAR

unieke mogelijkheden om in
een proces dat beheerst wordt...
WONEN

D E S H O W RO O M
B EK I J K D E S T E N E N OOK E E NS VAN DICHT BIJ

De showroom is de ontmoetingsplaats van Rijswaard. Hier zijn alle
steensoorten overzichtelijk uitgestald, zodat u ze stuk voor stuk van
dichtbij kunt bekijken. Tenslotte kunt u maar het beste zelf beoordelen
welke steen de uitst raling heeft die u zoekt?

In de showroom bent u altijd welkom. Wilt u zeker weten dat een van
onze adviseurs tijd voor u heeft? Maak dan tevoren een afspraak:
0418 – 552221.

RUIMTE

OMGEVING
HET RI J S WA A RD MUSE UM
Klei is de basis van onze stenen. Maar helaas… klei komt nooit alleen.
Bladeren, muizen, munten en handgranaten. Wat we allemaal
aantreffen in de klei, is genoeg om een museum mee te vullen.
Dat hebben
we dus
gedaan!

S T E R R E WA A R D .
O N S PA R A D E PA A R D J E
Met de komst van de nieuwe steenpers hebben we er een nieuwe
telg bij. De Sterrewaard-collectie. U herkent de stenen aan de
fraaie nerf en de diepe gevlamde kleuren. Hierdoor staan ze
garant voor bouwwerken met een prachtige, levendige uitstraling.
De totale Sterrewaard-collectie is ook verkrijgbaar in
Module 50-formaat.Met de afmetingen van 19 x 9 x 5 cm is de
Module 50 net een slagje kleiner dan het Engelse- en het WaalDe pyramide van Cheops
Op het Gizeh-plateau nabij Cairo
bevinden zich elf piramides.

formaat. Als de stenen getrommeld zijn, lenen ze zich bovendien
uitstekend voor gebouwen met een retro-effect en aanbouwen aan

De drie grootste zijn Cheops,

historische panden.

Chefren en Mykerinos. Samen

Informeer ook naar de Module 50 met extra bezanding.

met de grote sﬁnx vormen ze een
van de zeven wereldwonderen.
Zo’n 4700 jaar kijken ze vanaf
het woestijnplateau neer op het
groene Nijldal.
Toen Cheops de tweede koning
van de vierde dynastie werd,
begon hij gelijk met de bouw van

DE SCHERPE KANTJES ZIJN ERAF
TROMMELMACHINE LEVERT UNIEKE
COLLECTIE RETRO-STENEN

zijn piramide. De oorspronkelijke

Met de aanschaf van een trommelmachine treft u bij Rijswaard

hoogte van 210 lagen steen was

sinds kort een unieke collectie retro-stenen. We hebben het dan

146 meter. Bestaande uit 2,3 mil-

over een sterke eigentijdse steen met de uitstraling van een

joen steenblokken met elk een
gewicht van 2500 kilogram. Het

verouderde steen. Een extra cementatieronde zorgt voor een

onderste gedeelte was bedekt

spraakmakend resultaat!

met graniet, de laag daarboven
met witte kalksteen. Waarschijnlijk was de top bekleed met

De collectie getrommelde stenen is nog volop in ontwikkel ing.

goud. Bouwkundig blijft het een

Een goede reden om de retrostenen-collectie op de voet te volgen.

raadsel hoe de oude Egyptena-

Of neem contact op met Andre Josemanders (0418-55 22 21).

ren in staat waren zulke enorme
bouwwerken neer te zetten.

Hij kan u er alles over vertellen.

UW STEENSOORT ALTIJD OP VOORRAAD
Nog dezelfde dag aan de slag
Achter steenfabriek Rijswaard bevindt zich een uitgestrekt voorraadterrein. Het is van voor tot achter gevuld met pallets, waarop
de uiteenlopende steensoorten overzichtelijk zijn opgestapeld.
Dankzij deze voorraad
kan Rijswaard binnenkomende orders in no-time
verwerken. Bouwbedrijven, aannemers en klusMaya tempels

bedrijven kunnen vaak

Tempels bij de Maya’s in Midden-

nog dezelfde dag aan de

Amerika waren nauwelijks te
onderscheiden van hutjes. Je kon

slag.

ze herkennen doordat ze op een
heuveltje stonden. In de 3e eeuw
kregen koningen en priesters
status. Tempels kwamen in het

MENS
EN MILIEU

middelpunt te staan van de stad.
Om de status te benadrukken
ontstonden terrasvormige pirami-

Rijswaard geeft om de

des. Als bouwsteen werd of

natuur en het milieu. Om

vulkaan- of kalkgesteente

die reden gaan we ver-

gebruikt. Aan een kant werd

antwoord om met de be-

een ceremoniële trap aangelegd waarop alleen de koning

schikbare grondstoffen en

en de priesters mochten lopen.

energie. We beperken de

Piramides werden versierd met

schade aan bodem, water

godenafbeeldingen. Ook werden
ze geverfd in opvallende kleuren.

en lucht waar mogelijk. En

Opvolgers van de koningen

we gaan voor producten

bouwden een nog grotere

met een lange levensduur. Dankzij deze leefregels behoort Rijs-

piramide om de oude heen als
symbool van status.

waard tot de meest energiezuinige steenfabrieken van Nederland.

VORMBAK
HANDVORM
MO D ULE 5 0

Beige VB EF
MI X - SO R T E R I N G E N
RETRO
R E D UX

Aqua Maasbruin HV WF Redux
ST R E N G PE R S

Belgrave HV WF Redux

ISO 14001
Sinds kort zijn we in het bezit van
het ISO 14001-certificaat. Dit milieucertificaat is ons bewijs dat we

Aspen HV WF Retro

duurzaam produceren en middelen
hergebruiken, waar mogelijk.
Rijswaard kan deze hoge duurzaamheidsambitie waarmaken, omdat
iedereen in het bedrijf deze ambitie

Nebraska VB EF Retro

ondersteunt. Niet alleen de
Chinese muur

afdelingen waarin veel energie

Omdat de muur niet overal

omgaat, maar ook de afdelingen die

aaneengesloten is, valt de exacte
lengte moeilijk vast te stellen.

de administratie regelen. Duurzaam

Het langste aaneengesloten

ondernemen kan immers alleen, als

gedeelte van deze verdedigingslinie is 5.000 kilometer

Aloe strengpers

iedereen hier achterstaat.

lang en circa zeven meter hoog.
Doordat de bouwtechnische
kennis in de loop der eeuwen
toenam, gebruikte elke dynastie
andere methoden om te bouwen.
In de Qin-dynastie werden eerst

EIGENTIJDS
COMMUNICEREN
ALTIJD EN OVERAL
BEREIKBAAR

Guinea Rock strengpers

de wachttorens gebouwd, die
meestal twee schoten van elkaar
waren verwijderd. De werklui
vulden de houten frames met

‘In beweging blijven’ is al een eeuw lang ons motto. Daarom trekken nieuwe ontwikkelingen onmiddellijk onze aandacht. Is het iets

aarde die stevig werd aange-

waarmee we onze producten of onze service kunnen verbeteren?

stampt. Wanneer het frame werd

Dankzij deze vernieuwende instelling is Rijswaard via alle moderne

verwijderd bleef een stevige
muur over. De Ming-muur daar-

communicatiemiddelen bereikbaar .

entegen bestond veelal uit bakstenen. De enorme hoeveelheid
werd met behulp van stookovens
gemaakt. Met aarde werden de
stenen muren opgevuld.

Via de stenenzoeker-app vindt u op de snelste manier de juiste
steensoort voor uw project. De QR-code helpt u om snel met uw
smartphone of tablet onze website te bezoeken. En verder zijn we
actief op Facebook en Twitter.

de unieke mogelijkheid om in een proces
dat beheerst wordt door steeds meer ongrijpbare...

MEER INFORMATIE EN CONTACT
Colosseum
Het Colosseum in Rome,
oorspronkelijk Amphitheatrum
Flavium geheten, is gebouwd

Wilt u meer weten over Rijswaard, ons innovatieve productieproces of onze
uitgebreide steencollectie? Of wilt u een vrijblijvende offerte opvragen?

onder keizer Vespasianus in 72.

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via

Zijn zoon en opvolger, keizer

onderstaande gegevens:

Titus, wijdde het in 80 in. Het
Colosseum is gebouwd uit beton,
tuf- en baksteen, maar voor

Steenfabriek Rijswaard BV

de façade en zuilen is gebruik-

De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)

gemaakt van grote hoeveelheden travertin. Vijftigduizend

T 0418 - 552221

F 0418 - 552900

toeschouwers konden er

E info@rijswaard.nl

eeuwenlang naar allerlei, voor-

I www.rijswaard.nl

stellingen kijken. Natuurrampen
en plunderingen zorgden vele
eeuwen daarna voor het verval.
Paus Benedictus XIV zag in 1749
de historische waarde van het
kolossale gebouw in en verbood
het verdere gebruik als steengroeve.

steen voor steen goed!
Steenfabriek De Rijswaard BV
De Rijswaard 2
5308 LV Aalst (GLD)
T 0418 - 552221 F 0418 - 552900
E info@rijswaard.nl I www.rijswaard.nl

Facebook en Twitter

Bekijk onze website
via de QR code

. . . . . . . . . . .

Volg ons op

. . . . . . . . . . .

E info@sterrewaard.nl I www.sterrewaard.nl

Download onze
app stenenzoeker

De app wordt ondersteund
door Windows, Playstore en Itunes

