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50-jariG juBiLEuM GiVErBO GrOOTS GEViErD
Op 1 januari 2015 bestond GiVeRBO B.V. 50 jaar. Deze mooie mijlpaal wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op donderdagavond 15 januari 

hebben we voor ca. 1000 relaties een theatervoorstelling in het Nieuwe Luxor te Rotterdam georganiseerd. Voor de pauze was er tijdens het optreden 

van het Rotterdamse trio ‘De Tunes’ nog wat aandacht voor Giverbo en na de pauze heeft de vijfmansformatie ‘Het Groot Niet Te Vermijden’ met een 

spetterend optreden het publiek vermaakt. Op deze en de volgende pagina ziet u wat impressies van deze feestelijke avond.



GiVErBO STAAT AL 5O JAAR 
KLAAR VOOR DE KLANT
in een halve eeuw is Giverbo uitgegroeid van een eenmanszaak tot 

een toonaangevende leverancier in de Gww-sector. samen met 

zijn echtgenote begon D.P. van Gilst sr. op 1 januari 1965 vanuit het 

toenmalige woonhuis aan de sportlaan. Na een verhuizing naar een  

kantoor/woonhuis net buiten Oud-Beijerland in 1974 was er lange  

tijd voldoende ruimte voor de groeiambities van Giverbo.  

eind jaren ’80 bleek Giverbo ten tweede male uit zijn jasje gegroeid 

en zo werd in 1990 neergestreken in een volledig nieuw kantoorpand  

op bedrijventerrein De Bosschen. Vanaf 1992 maakte hier ook de 

volgende generatie, de broers Jan en Dick zijn opwachting. 

VERDOORN | Vanaf het begin heeft Giverbo kwaliteit hoog in het 

vaandel staan en dit was mede de reden om een samenwerking  

te zoeken met Verdoorn Beton. in de fabriek in Gouda, waar destijds 

ook de tegels werden gemaakt, worden nu de betonklinkerkeien  

en spectrumstenen geproduceerd. De naam Verdoorn vindt u 

overigens ook terug in GiVERbo. De manier waarop hier de  

machinale pakketten worden geproduceerd is uniek in Nederland 

en zorgt voor een ongeëvenaarde kwaliteit.

TOEKOMST | Als familiebedrijf gaan we vol vertrouwen de toekomst 

in. Met binnenkort een compleet vernieuwde website hopen wij u 

nog beter te kunnen bedienen bij het realiseren van uw plannen voor 

de buitenruimte hetzij bovengronds, hetzij ondergronds. 

in deze uitgave komen wederom recent gerealiseerde projecten  

voorbij waarbij wij hopen dat deze een inspiratie kunnen zijn bij  

het ontwikkelen van uw plannen.
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DEurnE VEnnEKESHOF GEPOLIJSTE GEBOGEN PARKBANDEN
De gemeente Deurne wilde iets meer dan een standaard grijze Giro-Parkband. er werd gekozen voor een combinatie van wit gepolijste gebogen 

Giro-Parkbanden GZP 400x450, GZP 400x360 en GZP 400x200. De prefab betonnen banden zijn uitgevoerd met een mengsel van wit Noors 

graniet om zo de kleurechtheid te kunnen waarborgen.

OuD-BEijErLanD 
BUURTTAFEL 
Karin Daan ‘enviromental Design’ heeft voor  

het centrale punt op het tevens door haar  

ontworpen stedelijke plein in de nieuwbouw-

wijk Poortwijk te Oud-Beijerland een robuuste 

buurttafel bedacht. Ter versteviging is gekozen 

voor een RVs-omranding en een RVs-kruis die 

de fraaie geel en rood gepolijste oppervlakken 

omhullen en van elkaar scheiden.
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OuD-BEijErLanD WATERORNAMENT
Giverbo is sterk in maatwerk. Dit waterornament laat zien dat er veel meer mogelijk is dan standaard toepassingen. Met niet alleen de  

levering maar ook het ontwerp en de uitvoering heeft Giverbo de gemeente Oud-Beijerland alle zorg uit handen genomen. Het resultaat  

is een waterornament waar de jeugd veel plezier aan beleeft. De vraagspecificatie beperkte zich tot een watertafel aan de 

scheepmakershaven. De scheepmakershaven was vroeger de verlengde haven en er lagen altijd wel schepen aangemeerd.

Dit is terug te vinden in het ontwerp van het waterornament waarbij de voorzijde is geïnspireerd op de boeg van een schip. Aan de  

binnenzijde loopt het water getrapt naar beneden. Het antracietkleurige en deels gepolijste waterornament is zeker bij mooi weer een  

aangename attractie. Overigens heeft Giverbo in het vernieuwde centrumplan ook de leveringen van de gebakken stenen, het natuursteen  

en alle betonproducten mogen verzorgen.
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rHOOn WATERELEMENT
De bestrating van het winkelcentrum van Rhoon is volledig vervangen waardoor er sprake is van een enorme opwaardering.  

De levering van de prefab betonnen antracietkleurige Giro-Parkbanden, de brede Giro-Plazabanden en de Urban Design

Smartline sleufroostergoten zorgen in combinatie met de gebakken stenen voor een chique uitstraling (zie ook pagina 8 van dit 

Nieuwsblad). Binnen het plan heeft Giverbo met een minimaal budget een fonteinelement gerealiseerd dat speels is voor de  

jeugd maar ook effectief voor de beplanting. Het water dat op warme dagen veel zal vloeien, wordt hergebruikt voor de hangende

plantenbakken. De hemelwaterafvoer staat namelijk gekoppeld aan een reservoir voor het irrigatiesysteem. Vooral in warme  

dagen is het dus goed voor de beplanting om het waterelement aan te zetten !

rOTTErDaM FONTEIN  
in het kader van de wijkverbeteringsprojecten 

moest in Rotterdam aan de statenweg het 

verblijfsgebied opgewaardeerd worden.  

De taartpuntvormige fonteinplaten met 

een straal van 4 meter zijn uitgevoerd in 

antracietkleurige beton en het water loopt  

door het ontwerp geleidelijk naar de  

buitenrand af.
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DELFT POPTAHOF
De wijk Poptahof in Delft is volop in ontwikkeling en heeft een exclusieve uitstraling gekregen door 40x20x8 en 20x20x8 cm tegels in 

twee uitvoeringen door elkaar te verwerken. De Spectroliettegels in de uitvoering Arduin geslepen en de gewassen tegels

type Devera zorgen voor een fraai eindresultaat. Nabij het winkelcentrum zijn ook groene geslepen Spectroliettegels toegepast.

MOLEnwaarD WATERPASSERENDE GIREAUFILSTENEN 
in de gemeente Molenwaard is het nieuwe centrumgebied, het woonleefhart, volop in ontwikkeling. Het woonleefhart wordt een 

aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud, voor de inwoners van Nieuwpoort, Langerak en op termijn voor de bewoners van de 

nieuwbouwwijk Langerak-Zuid. Het ligt in de oksel tussen de twee kernen en naast verzorgingshuis Vijverhof. De waterpasserende 

Gireaufilstenen van Giverbo hebben in het woonleefhart reeds hun toepassing gevonden op het plein voor de Brede school.  

De gele kleurechte Gireaufilstenen zijn geleverd en verwerkt in machinaal pakket. Door het versnipperd toevoegen van blauwe, 

rode, grijze en zwarte spectrumstenen in combinatie met banen van spectrumstenen rood is een speels plein gerealiseerd.
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MaaSSLuiS GETATOEËERDE BETONTEGELS 
Van ontwerp naar uitvoering

De gemeente Maassluis wilde het maritieme verleden van de stad levend houden.  

Dit heeft kunstenares Karin Colen geïnspireerd, in de aan de Nieuwe waterweg  

gelegen nieuwbouwwijk Het Balkon, tegels te voorzien van tatoeages zoals zeelieden 

die vroeger op hun lichaam droegen. Om de inwoners van Maassluis bij dit project 

te betrekken is hun de mogelijkheid geboden hun eigen tatoeage in te dienen. 

Giverbo vertaalde de ontwerpen van Karin Colen naar de productie met onder 

andere onderstaande tegels als eindresultaat. uiteindelijk zijn er 8 verschillende 

zeemanstatoeages op betontegels van 60x60 cm verspreid door de wijk gelegd.  

Het TV-programma Hart van Nederland maakte hier zelfs een nieuwsitem van. Het is 

weer een mooi voorbeeld hoe Giverbo een ontwerp kan vertalen naar werkelijkheid.

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Op het vlak van MVO neemt Giverbo ook haar 

verantwoordelijkheid. een voorbeeld hiervan is de 

sponsoring van tegels voor De Overbrugging. De oorsprong 

van deze organisatie ligt bij het particuliere initiatief 

van het echtpaar Arie en ella van Pelt, dat jarenlang 

verslaafde jongeren in hun huis opving in afwachting  

van professionele behandeling. Ook voor de nazorg van 

deze jonge mensen stond de deur van het huis van dit 

echtpaar al die tijd dag en nacht open.  

stichting De Overbrugging beschikt sinds april 2013  

over een eigen locatie in Oud- Beijerland.  

Dinsdag 27 mei 2014 is deze locatie officieel geopend 

door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.  

De aanwezigheid van de Prinses bij de officiële opening 

maakte deze dag voor de medewerkers, cliënten en vele 

vrijwilligers van de stichting extra speciaal. Giverbo 

leverde haar bijdrage met de uiteraard gratis levering 

van antracietkleurige betonnen tegels voor de 

binnenplaats van het verblijf.

Opname SBS6 Hart van Nederland Houten mallen
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rHOOn GIRO PLAZABANDEN
De bestrating van het winkelcentrum van Rhoon is volledig vervangen. Hieronder ziet u de brede Giro-Plazabanden en de Urban Design 

Smartline sleufroostergoten die zijn toegepast voor de revitalisering van het winkelgebied.

SCHiEDaM PARKEERBANDEN
Ook in schiedam zijn bij de revitalisering van in dit geval bedrijventerrein spaanse Polder brede banden toegepast. De schuine  

Plaza-Parkeerbanden G48/50x20/10 gaan bij de bochten middels een verloopband over in de eveneens 50 cm brede trottoirbanden 

G48/50x20. De brede banden in combinatie met de antracietkleur zorgen voor een robuuste bandenlijn. 
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STOMPwijK URNENMUUR
Op de begraafplaats van de recentelijk prachtig gerenoveerde Rooms-Katholieke H. sint-Laurentiuskerk in stompwijk was er uitbreiding nodig  

met Columbariumelementen. Giverbo leverde hier de Gico Columbariumwand W36 in een prefab betonnen witte gepolijste uitvoering. 

Zowel de afdekplaat, de bordessen en de afsluitplaten zijn uitgevoerd in Royal impala graniet.

SPranG-CaPELLE URNENGRAVEN
Bij de herinrichting/uitbreiding van de begraafplaats aan de Tilburgseweg te sprang-Capelle was er behoefte om ook voor het plaatsen 

van urnen of het uitstrooien van as een mogelijkheid te bieden. Met de toepassing van Urnengraven type Gico G2 50x50x50 cm  

voorzien van Lessenaardeksels type G55-8 is hieraan een invulling gegeven. 
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rEnESSE GIROTONDEBANDEN
in Renesse is de ‘Kluifrotonde’ aan de Recreatieverdeelweg inmiddels ook in gebruik genomen. De vorm van een ‘kluif’ kon ook met de 

Girotondebanden probleemloos worden gerealiseerd.

BErGSCHEnHOEK GIROTONDEBANDEN
De Girotondebanden worden nog altijd naar tevredenheid toegepast zowel bij nieuwe rotondes als bij reconstructies. Naast de 

Girotondebanden zijn bij de N209 ook onze Gireflexbanden, Giro-scheidingsbanden en Girotonzuilen toegepast.  

De rotondes zijn inmiddels naar tevredenheid in gebruik genomen.
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PijnaCKEr VERKEERSDREMPELS MET STEENMOTIEF
Om Pijnacker verkeersveiliger te maken zijn op diverse plaatsen verkeersdrempels in een antracietkleurige uitvoering toegepast.  

De drempels zijn voorzien van steenmotief voor een fraaier beeld terwijl de voordelen van het toepassen van prefab verkeersdrempels 

toch volop benut kunnen worden. Op de foto zijn de drempelelementen te zien in combinatie met prefab ‘SCHOOL’-attentieplaten.

waarDEnBurG SCHEIDINGSBANDEN GSB-500
Voor de verkeersveiligheid van de fietsers is voor de provinciale weg te waardenburg gekozen om tussen het fietspad en de rijbaan de 

Scheidingsbanden GSB-500 toe te passen. Het resultaat is zowel een goede scheiding als geleiding.
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EMMELOOrD URBANITE COMPOSIETBRUG
Giverbo heeft ter verdere uitbreiding van het bruggenprogramma nu ook Composietbruggen in het leveringsprogramma opgenomen 

onder de naam urbanite Composietbruggen. in de Noordoostpolder te emmeloord zijn voor het project wellerwaard 2 stuks driedelige 

Urbanite Composietbruggen type UFCR gerealiseerd. santman van staaden Architecten nam het ontwerp voor de twee bruggen in 

het recreatiegebied De wellerwaard voor zijn rekening en Giverbo hielp mee met de realisatie ervan. De brug op de foto heeft een lengte 

van 31.40 m en een breedte van 3.60 m en het is de gebogen vorm in combinatie met de chique rand die voor dit fraaie eindresultaat zorgt.
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KaTwijK KLEIPETTEN GIRABO BRUG
in het bestemmingsplan De Kleipetten te Rijnsburg is een prefab betonnen Girabo brug aangelegd waarbij Giverbo naast de levering 

van het brugdek, de leuningen en de slijtlaag ook de onderbouw inclusief kademuren heeft gerealiseerd. Deze fraai getoogde brug met 

een overspanning van 12 m en een breedte van 7.20 m zorgt voor een ruime overgang.

uiTHOOrn OMICRONBRUG
in de Bovenkerkerpolder tussen Amstelveen en uithoorn is ter compensatie van de omlegging van de N201 een natuur- en recreatie-

strook aangelegd ten noorden van uithoorn. Ter ontsluiting van dit gebied zijn in opdracht van Aannemingsbedrijf Den Breejen een 

viertal bruggen aangelegd. Giverbo verzorgde de leverantie en montage van deze bruggen van ontwerp tot en met de oplevering inclusief 

onderbouw en leuningwerk. Onder het brugdek zijn voor de duurzaamheid betonnen damwanden toegepast. De provincie Noord-Holland 

is zeer tevreden met het gerealiseerde eindresultaat.
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aLMKErK VISPASSAGE  
in opdracht van het waterschap Rivierenland 

leverde Giverbo ook hier een grote vispassage. 

De 16 stuks U-elementen met een lengte van 

70 cm en een breedte van 100 cm variëren in 

hoogte van 1.13 tot 1.25 m. Na plaatsing zijn  

de elementen middels naspanning gekoppeld.

VaLOM VISPASSAGE
Om de vissen de stuw nabij Valom probleemloos te laten passeren heeft het waterschap Friesland (wetterskip Fryslân) een grote  

vispassage aan laten leggen. Giverbo verzorgde de levering van de prefab betonnen U-elementen die in het werk zijn voorzien van 

RVs-kleppen met doorlaat. 
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rijSwijK GR5- HANGDUIKER
in Rijswijk is wederom een nieuwe locatie voor een McDonald’s restaurant geopend. Om de benodigde parkeerplaatsen te kunnen 

realiseren die als eis worden gesteld voor de grootte van de vestiging Plaspoelpolder is de naastliggende watergang gedempt.  

Het water vindt inmiddels zijn weg via de door Giverbo geleverde GR5-Hangduiker. Deze GR5-Hangduiker heeft een totale lengte van 

52.29 m en een inwendige breedte van 2.00 m en een hoogte van 1.25 m. Bovenop de hangduiker zijn inmiddels de parkeerplaatsen 

gerealiseerd met spectrumstenen grijs en zwart.

MEDEL SPANDUIKER
Voor een goede ontsluiting van het regionale 

bedrijvenpark Medel, een gezamenlijke 

ontwikkeling van de gemeenten Tiel en  

Neder-Betuwe, heeft Giverbo meerdere  

prefab betonnen kunstwerken geleverd. 

De GR3-Spanduiker met een lengte  

van 46.5 m en een inwendige breedte  

van 1.50 m heeft een hoogte van 2.00 m.  

Vanwege de gunstige geografische ligging  

aan de verkeersassen van de A15, de waal  

en het Amsterdam-Rijnkanaal is dit 

bedrijvenpark uitermate geschikt voor  

logistieke dienstverleners.
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rOTTErDaM TRAPBOMEN
in Rotterdam wordt er hard gewerkt aan het opknappen van het voormalig RDM-terrein. Het karakter van het gebied mag hierbij niet 

verloren gaan en daarom worden verschillende constructies opgeknapt. Aan de kade werden daarvoor onder andere 8 stuks nieuwe  

Giro-Trapbomen geleverd.

www.giverbo.nl
www.begraafplaatsinrichting.nl

Ontdek het complete aanbod met vele foto’s, besteksservice, kleurenkaarten en CAD-tekeningen

Giverbo Nieuws is een uitgave van:

Giverbo B.V.
Postbus 1545
3260 BA  Oud-Beijerland
Telefoon: (0186) 61 55 00
e-mail: info@giverbo.nl

LEwEDOrP SPECIALE 
BOOMOMRANDINGEN
De gemeente Borsele heeft de Zandkreekstraat een  

opknapbeurt gegeven door onder andere nieuw groen 

te creëren in combinatie met een zitfunctie.  

De speciale betonnen zitelementen 51/71x35/64 cm  

in de uitvoering vlak antraciet omringen 3 bomen  

waardoor er een aantrekkelijk plein ontstaat.


