
 

 

Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is gespecialiseerd 

in het aanbrengen van bestratingsmaterialen in de 

breedste zin van het woord. Het bedrijf heeft ruime 

kennis en ervaring en is betrokken geweest bij het 

realiseren van diverse projecten. Projecten die 

gerealiseerd zijn variëren van klein tot groot, van 

simpel tot complex en van een normale uitvoering 

tot een zeer snelle uitvoering. De kennis van het 

bedrijf reikt verder dan alleen de realisatie fase. 

Indien gewenst kan het bedrijf uitstekend adviseren 

in de keuze van de te verwerken materialen, de 

wijze waarop deze verwerkt worden en hoe de 

bestratingswerkzaamheden  in relatie tot andere 

werkzaamheden ingepland moeten worden. Kortom 

Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is een 

betrouwbare partner die u als opdrachtgever 

volledig kan ontzorgen. 

In Katwijk heeft Ouwejan & F de Bruijn Infra b.v. in een 

zeer korte tijd een groot en complex werk gerealiseerd. 

De 15.000m2 bestrating moest worden aangebracht in 

een parkeergarage met beperkte ruimte en weinig 

mogelijkheden voor het aanvoeren van de 

bestratingsmaterialen.  

In Haarlem langs de 

Spaarndamseweg  heeft 

Ouwejan & F. de Bruijn infra 

b.v. in opdracht van KWS Infra 

b.v. natuursteen keien 

(gezaagd)  aangebracht. Het 

materiaal is in de split 

aangebracht waarna het is 

ingewassen. De gekozen 

materialen en de zorgvuldige 

uitvoering geven het terrein 

een authentieke uitstraling en 

een tevreden opdrachtgever. 

Hoofdweg 177T 

3474 JD Zegveld 

T.  0348 - 475 950 

F.  0348 - 457 951 

E.  info@ouwejan.nl 

W.  www.ouwejan.nl 

Op de begraafplaats  in Leiden 

heeft Ouwejan & F. de Bruijn 

Infra b.v. de bestrating 

aangebracht.  

Accenten in het straatwerk zijn 

aangebracht in de streklagen 

door materialen toe te passen 

in een afwijkende kleur. 

Duurzame materialen i.c.m. 

een ‘rustig’ ontwerp geven het 

terrein een zeer  fijne sfeer. 

Wist u dat Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. de complexe bestrating  rondom het gebouw 

van het jaar (en op project van het jaar) in een zeer korte tijd heeft gerealiseerd? 

 


