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STRAATELEMENT

De uitvinding heeft betrekking op een straatelement, 
zoals een trottoirtegel, een straatsteen, een 
trottoirband, een scheidingsband, een betonband, een 
(gras)betontegel, of een paal, omvattende op basis 
van ontvangen licht, afkomstig van een zich op afstand
van het straatelement bevindende lichtbron, licht 
reflecterende en/of passieve licht uitzendende 
markeringsmiddelen. De uitvinding ziet tevens op een 
werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk 
straatelement.
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STRAATELEMENT EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN 

DERGELIJK STRAATELEMENT 

De .uitvinding,heeft betrekking,op een straatelement, zoals een trottoirtegel, .eenstraatsteen, 

5 een trottoirband, een scheidingsband, een betonband, een (gras)betontegel, of een paal, omvattende 

op basis van ontvangen licht, afkomstig van een zich op afstand van het straatelement bevindende 

lichtbron, licht reflecterende en/of passieve licht uitzendende markeringsmiddelen. 

Een dergelijk straatelement is bekend uit de Nederlandse aanvrage met nummer 

NL2007175 van de onderhavige aanvrager. De markeringsmiddelen zijn hierbij aangebracht over 

10 nagenoeg het volledige buitenoppervlak van het straatelement. 

Het is een doel van de uitvinding om het straatelement uit NL2007175 te verbeteren. In het 

bijzonder is het een doel van de uitvinding om de zichtbaarheid van het straatelement ten opzichte 

van die uit NL2007175 te verhogen en/of de kostprijs van het straatelement ten opzichte van die uit 

NL2007175 te verlagen en/of de duurzaamheid van het straatelement ten opzichte van die uit 

15 NL2007175 'te verbeteren. 

In een uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding wordt dit doel bereikt 

door een straatelement van de in de aanhef vermelde soort, welk straatelement is gekenmerkt 

doordat in het straatelement een uitsparing is aangebracht, in welke uitsparing de 

markeringsmiddelen zijn opgenomen. 

20 Door het in een uitsparing opnemen van de markeringsmiddelen en niet over nagenoeg het 

gehele oppervlak van het straatelement, kan de hoeveelheid gebruikte markeringsmiddelen worden 

gereduceerd, terwijl de reflectiewaarde van en/of de hoeveel uitgezonden licht door het 

straatelement nagenoeg gelijk kan blijven. Bovendien zijn de markeringsmiddelen door deze in de 

uitsparing aan te brengen verdiept ten opzichte van het buitenoppervlak van het straatelement 

25 opgesteld, of steken althans niet buiten het buitenoppervlak van het straatelement uit, en daardoor 

zijn ze beter beschermd tegen verkeer en/of weersinvloeden, waardoor het straatelement langer 

reflectief blijft en/of langer licht uit blijft zenden. 

Opgemerkt wordt, dat de uitsparing elke gewenste vorm en/of afmeting en/of diepte kan 

hebben. 

30 In een andere uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding wordt dit doel 

bereikt door een straatelement van de in de aanhef vermelde soort, welk straatelement is 

gekenmerkt doordat het straatelement een daarop aangebrachte kleeflaag omvat, waaraan de 

markeringsmiddelen zijn gehecht. 

Door het selectief aanbrengen van de kleeflaag op het straatelement en het daaraan hechten 

35 van de markeringsmiddelen, kan de hoeveelheid gebruikte markeringsmiddelen worden 
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gereduceerd, terwijl de reflectiewaarde van en/of de hoeveel uitgezonden licht door het 

straatelement nagenoeg gelijk kan blijven of zelfs kan worden verhoogd. Alternatief of aanvullend 

kan de hoeveelheid gebruikte markeringsmiddelen relatief klein blijven, omdat nagenoeg alle 

markeringsmiddelen zich.aan het,oppervlak van,het straatelement bevinden, en niet in het 

5 straatelement zijn opgenomen en daardoor wellicht bedekt zijn zoals het geval kan zijn wanneer de 

markeringsmiddelen door het straatelement of een deklaag daarvan worden vermengd. Hierdoor 

hebben bij het straatelement volgens de uitvinding nagenoeg alle gebruikte deeltjes een effectieve 

werking. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de kleeflaag in het bijzonder niet het (basis)materiaal 

10 van het straatelement zelf, en ook niet een deklaag daarvan. Zo is het bekend om 

markeringsmiddelen door het (basis)materiaal van het straatelement of een deklaag daarvan te 

vermengen wanneer dit nog niet is uitgehard. Echter kunnen de deeltjes hierdoor te diep in het 

straatelement of de deklaag daarvan geraken, zodat ze niet zichtbaar zijn aan het oppervlak en 

daardoor geen werking hebben. Het straatelement volgens deze uitvoeringsvorm van de uitvinding, 

15 waarbij de markeringsmiddelen aan de kleeflaag zijn gehecht, ondervangt dit probleem. 

Opgemerkt wordt, dat waar wordt gesproken over het op het straatelement aanbrengen van 

de kleeflaag, hier ook onder wordt verstaan het op een deklaag of ander deel van het straatelement 

aanbrengen van de kleeflaag. 

De kleeflaag wordt bij voorkeur op het straatelement aangebracht nadat het straatelement 

20 althans gedeeltelijk is uitgehard. Op deze wijze wordt effectief voorkomen, dat de 

markeringsmiddelen in het straatelement zelf kunnen geraken. 

De kleeflaag bezit bijvoorbeeld een dikte, die maximaal even groot is als en bij voorkeur 

kleiner is dan een (minimale) dwarsdoorsnede-afmeting van de markeringsmiddelen. 

Een voordeel hiervan is, dat de markeringsmiddelen niet te diep in de kleeflaag kunnen 

25 geraken en derhalve wordt gewaarborgd, dat de markeringsmiddelen aan het buitenoppervlak van 

de kleeflaag zichtbaar zijn. 

Opgemerkt wordt verder, dat de markeringsmiddelen bij voorkeur direct aan de kleeflaag 

zijn gehecht, en in het bijzonder niet via een drager of dergelijk. 

Bij voorkeur wordt de kleeflaag in een of de uitsparing aangebracht, waardoor de aan de 

30 kleeflaag gehechte markeringsmiddelen in de uitsparing zijn opgenomen. Hierbij worden tevens de 

voordelen van de hierboven beschreven uitvoeringsvorm met uitsparing behaald. 

In een uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding bezit de kleeflaag een 

lichte kleur, bijvoorbeeld wit, zilver of (licht)grijs. Het is de aanvrager gebleken, dat hierdoor de 

reflectiewaarde van de kleeflaag met markeringsmiddelen relatief hoog is. 
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De kleeflaag kan elke geschikte kleeflaag zijn, zoals, doch niet uitsluitend, kit, lijm, of 

dergelijk. Het is de aanvrager echter gebleken, dat in het bijzonder kit een geschikte kleeflaag is. 

De kit kan naar wens worden gekozen op basis van gewenste eigenschappen. Zo is de kit 

volgens.de uitvinding bij voorkeur ,UV .bestendig, zodat de kit zijn kleur niet verliest na 

blootstelling aan zonlicht, en zo zijn reflectie-waarde behoud. De kit heeft bij voorkeur een goede 

hechting, zodat deze enerzijds goed hecht aan het straatelement en anderzijds de 

markeringsmiddelen goed aan de kitlaag hechten. 

In een uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding bevatten de 

markeringsmiddelen licht reflecterende deeltjes die zijn gekozen uit de groep omvattende glas, 

metaal, kunststof, keramiek en natuursteen. 

Dergelijke licht reflecterende deeltjes kunnen effectief licht reflecteren en maken het 

straatelement dat dergelijke deeltjes bevat duidelijk zichtbaar onder invloed van ontvangen licht. 

Het keramiek kan bijvoorbeeld titanium nitride zijn. 

In een bepaalde uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding zijn de 

deeltjes transparant en bezitten ze een karakteristieke lineaire dimensie in het gebied van 0,5 - 1,5 

mm, bij voorkeur circa 1 mm. 

Het is de aanvrager gebleken, dat, in het bijzonder glazen, bolletjes met een diameter van 

ongeveer 1 mm effectief ontvangen licht reflecteren en een duidelijk zichtbaar straatelement 

verschaffen. In het bijzonder is het de aanvrager gebleken, dat de zichtbaarheid van een 

straatelement, dat dergelijke glazen bolletjes of andere transparante deeltjes omvat, nog verder 

verhoogd wordt als het straatelement en/of een basismateriaal daarvan en/of de kleeflaag een lichte 

kleur, bijvoorbeeld wit, zilver of grijs, vertoont. Dergelijke deeltjes met een zodanige afmeting zijn 

echter in verhouding vrij duur. Volgens de uitvinding hoeft echter slechts een kleine hoeveelheid 

deeltjes te worden gebruikt, waardoor het mogelijk is om de relatief dure deeltjes te gebruiken, met 

in het bijzonder eventueel een hoge dichtheid aan deeltjes over een relatief klein oppervlak. 

Hierdoor kan het straatelement zelfs een hogere reflectiewaarde hebben dan wanneer grotere 

deeltjes over een groter oppervlak worden gebruikt. 

Duidelijk is, dat in plaats van glazen bolletjes ook andere deeltjes met andere vormen en 

materialen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld kunnen glasscherven of glassnippers gebruikt 

worden, of kunststof deeltjes met een willekeurige vorm. 

In een andere uitvoeringsvorm van het straatelement volgens de uitvinding vertonen de 

deeltjes een gekozen kleur. 

Door het kiezen van een bepaalde kleur kan een boodschap aan de weggebruiker worden 

afgegeven. Bijvoorbeeld deeltjes met een rode kleur geven een waarschuwing af aan de 

weggebruiker, terwijl deeltjes met een groene kleur een positief signaal afgeven aan de 
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weggebruiker. Bijvoorbeeld kan de ene zijde van het straatelement, bijvoorbeeld een paal, groene 

deeltjes bevatten, en de andere zijde van het straatelement rode deeltjes. Het straatelement kan 

zodanig op de weg zijn aangebracht, dat als de gebruiker zich op de juiste weghelft bevindt de met 

de groene deel tjes bevatte zijde van het.straatelement naar hem of haar, is gejacht, terwijl als de 

5 gebruiker zich op de verkeerde weghelft bevindt, een zogenaamde spookrijder, juist de met de rode 

deeltjes bevatte zijde van het straatelement naar hem of haar is gericht. Hierdoor krijgt de 

weggebruiker op eenvoudige wijze een boodschap, dat hij veilig of onveilig weggedrag vertoont. 

Alternatief of aanvullend kunnen de deeltjes in een bepaald patroon in of op het 

straatelement zijn aangebracht, bijvoorbeeld door het verschaffen van een uitsparing en/of 

10 kleeglaag in een bepaald patroon. Een dergelijk patroon kan tevens een boodschap overbrengen 

zoals hierboven is beschreven, maar is ook uitleesbaar voor kleurenblinde weggebruikers. 

Zoals hiervoor is beschreven, kan het wenselijk zijn als de markeringsmiddelen passief 

licht uitzenden. Hierdoor zijn straatelementen die dergelijke markeringsmiddelen bevatten 

duidelijk zichtbaar in het donker voor een willekeurige weggebruiker, terwijl dit geen energie kost. 

15 Hiertoe bevatten de markeringsmiddelen luminescerende en/of fluorescerende en/of 

fosforescerende bestanddelen. 

Bij voorkeur zijn de bestanddelen gekozen uit.de.groep omvattende strontium, calcium, en 

zink, en zouten en oxiden daarvan. 

Praktisch is het straatelement vervaardigd van beton. 

20 De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van 

straatelement zoals hierboven beschreven, omvattende de volgende stappen: 

a) het verschaffen van een straatelement, 

b) het voorzien van het straatelement van licht reflecterende en/of passieve licht 

uitzendende markeringsmiddelen. 

25 In een voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt stap b) 

uitgevoerd door het in een uitsparing van het straatelement opnemen van de markeringsmiddelen. 

De voordelen hiervan zijn hierboven toegelicht. 

Opgemerkt wordt, dat het straatelement de uitsparing reeds kan omvatten, of dat alternatief 

de uitsparing in het straatelement kan worden aangebracht. De uitsparing kan bijvoorbeeld in een 

30 natte, nog niet-uitgeharde toestand van het straatelement worden aangebracht, bijvoorbeeld door 

een vormmal of -stempel. Alternatief of aanvullend kan een uitsparing in een reeds uitgehard 

straatelement worden aangebracht, bijvoorbeeld door frezen of boren. Dit zou bijvoorbeeld 

voordelig zijn voor het aanpassen van reeds bestaande straatelementen. 

In een andere voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt 

35 stap b) uitgevoerd door de stappen: 
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bl) het aanbrengen van een kleeflaag op het straatelement, optioneel in een uitsparing van 

het straatelement, en 

b2) het aan de kleeflaag hechten van de markeringsmiddelen. 

Stap b2) kan pp elke; geschikte wijzeworden uitgevoerd. .In,het bijzonder ,wordt stap b2) 

zodanig uitgevoerd, dat na het aan de kleeflaag hechten van de markeringsmiddelen de 

markeringsmiddelen direct zichtbaar zijn aan het buitenoppervlak van de kleeflaag, en dat er geen 

borstel- of uitwasstap vereist is. Zo kunnen de markeringsmiddelen bijvoorbeeld in de hechtlaag 

worden gestrooid. Bij voorkeur echter wordt stap b2) uitgevoerd door het, bijvoorbeeld met 

perslucht, in de kleeflaag schieten van de markeringsmiddelen. Hierdoor wordt een stevige 

hechting tussen de markeringsmiddelen en de hechtlaag verschaft, omdat ze met een zekere diepte 

daarin worden geschoten. De kleeflaag kan op elke gewenste wijze worden aangebracht, 

bijvoorbeeld met een automatisch kleeflaagpistool, bijvoorbeeld een kitpistool. 

Stap bl) wordt bij voorkeur uitgevoerd door het aanbrengen van de kleeflaag op een 

straatelement, optioneel in een uitsparing daarvan, dat althans gedeeltelijk is uitgehard. Dit kan 

bijvoorbeeld een nieuw vervaardigd'straatelement zijn, dat althans gedeeltelijk is uitgehard, of een 

reeds bestaand straatelement. Op deze wijze wordt effectief voorkomen, dat de 

markeringsmiddelen in het straatelement zelf kunnen geraken. 

Stap bl) wordt bij voorkeur zodanig uitgevoerd, dat de kleeflaag een dikte bezit, die 

maximaal even groot is als en bij voorkeur kleiner is dan een (minimale) dwarsdoorsnede-afmeting 

van de markeringsmiddelen. 

Een voordeel hiervan is, dat de markeringsmiddelen niet te diep in de kleeflaag kunnen 

geraken en derhalve wordt gewaarborgd, dat de markeringsmiddelen aan het buitenoppervlak van 

de kleeflaag zichtbaar zijn. 

. In stap b2) worden de markeringsmiddelen bij voorkeur direct aan de kleeflaag gehecht, en 

in het bijzonder niet via een drager of dergelijk. 

Zoals reeds eerder is beschreven is het voordelig als de kleeflaag een lichte kleur bezit, 

bijvoorbeeld wit, zilver of (licht)grijs. 

Zoals reeds eerder is beschreven is het voordelig als de kleeflaag kit omvat. 

Praktisch kunnen de markeringsmiddelen licht reflecterende deeltjes bevatten die zijn 

gekozen uit de groep omvattende glas, metaal, kunststof, keramiek (titanium nitride) en 

natuursteen. 

Zoals reeds eerder is beschreven is het voordelig als de deeltjes transparant zijn en een 

karakteristieke lineaire dimensie in het gebied van 0,5 - 1,5 mm, bij voorkeur circa 1 mm bezitten. 

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van een in een tekening 

weergegeven figuren, waarin: 
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De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van in een tekening weergegeven 

figuren, waarin: 

- figuur 1 een zijaanzicht van twee straatelementen volgens de uitvinding toont; 

- figuur 2 een Jangsdoorsnede. door een deel van een straatelement uit figuur 1 toont; 

- figuur 3 een perspectivisch aanzicht van de straatelementen uit figuur 1 toont; en 

- figuur 4 een perspectivisch aanzicht van twee straatelementen volgens een tweede 

uitvoeringsvorm van de uitvinding toont. 

Figuur 1 toont een trottoirband 1 en een paal 2, die elk bijvoorbeeld van beton zijn 

vervaardigd. In elk van de trottoirband 1 en de paal 2 is een uitsparing 6 aangebracht, in welke 

uitsparing 6 markeringsmiddelen in de vorm van glazen bolletjes 5 met elk een diameter van 

ongeveer 1 mm zijn opgenomen. Uit figuur 1 blijkt, dat licht afkomstig van koplampen 3 van een 

auto 4 effectief gereflecteerd wordt door de glazen bolletjes 5. Hierdoor zijn de trottoirband 1 en de 

paal 2 ook in het donker, als geen lantaarnpaal aanwezig is, duidelijk zichtbaar voor de bestuurder 

van de auto 4. Zoals blijkt uit figuur 1 lijkt de auto 4 in de richting van de trottoirband 1 en de paal 

2 te rijden, maar door de licht reflecterende bolletjes 5 wordt de'bestuurder tijdig gewaarschuwd, 

waardoor hij of zij tijdig van richting kan veranderen en een ongeluk kan worden voorkomen. 

Eventueel kunnen de bolletjes 5 aan de naar de bestuurder gekeerde zijde van de paal 2 rood 

gekleurd zijn, zodanig, dat de bestuurder weet, dat het gevaarlijk is om de paal 2 vanaf die zijde te 

benaderen. De andere zijde van de paal 2 kan eventueel groene bolletjes 5 bevatten, waardoor een 

bestuurder van een auto die parallel aan de trottoirband 1 rijdt (niet afgebeeld) en daarmee veilig 

gedrag vertoont, een signaal krijgt, dat hij of zij op veilige wijze de paal 2 zal passeren. 

De paal 2 uit figuur 1 is in figuur 2 in langsdoorsnede weergegeven. Hieruit blijkt, dat in 

de uitsparing 6 een kleeflaag 7 is aangebracht. De kleeflaag 7 is bijvoorbeeld kit, maar kan ook een 

andere geschikte kleeflaag zijn. De bolletjes 5 zijn aan de kleeflaag 7 gehecht. Bijvoorbeeld 

worden de bolletjes 5 aan de kleeflaag 7 gehecht door ze met druk, bijvoorbeeld door gebruik van 

perslucht, in de kleeflaag 7 te schieten. Hierdoor zullen de bolletjes 5 met enige diepte in de 

kleeflaag 7 worden geschoten, waardoor ze daar goed in hechten, maar ook nog met een voldoende 

groot volume uit de kleeflaag 7 steken om zo het licht in samenwerking met de kleeflaag 7 

effectief te reflecteren. De kleeflaag 7 heeft bij voorkeur een lichte kleur, bijvoorbeeld wit, zilver, 

grijs of dergelijk, zodat de reflectiewaarde van de kleeflaag 7 met bolletjes 5 relatief groot is. De 

gebruikte kleeflaag, in het bijzonder kit, is bij voorkeur UV bestendig, zodat de kleeflaag zijn kleur 

niet verliest na blootstelling aan zonlicht, en zo zijn reflectie-waarde behoud. De kleeflaag heeft 

bij voorkeur een goede hechting, zodat deze enerzijds goed hecht aan het straatelement en 

anderzijds de markeringsmiddelen goed aan de kleeflaag hechten. Zoals verder blijkt uit figuur 2, 
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steken de bolletjes 5 niet uit buiten het buitenoppervlak van de paal 2, zodat ze beschermd zijn 

opgesteld. 

Opgemerkt wordt, dat de kleeflaag 7 in figuur 2 relatief dik is uitgevoerd. Desgewenst kan 

de kleeflaag dunner zijn uitgeyoerd, inhet bjjzonder.met een dikte die maximaal even groot is als 

5 of kleiner is dan de dwarsdoorsnedeafmeting of diameter van de bolletjes 5. 

Uit de figuren 2 en 3 blijkt, dat in het geval van de paal 2 de bolletjes 5 in hoofdzaak 

aanliggend aan elkaar zijn opgesteld. De uitsparing 6 heeft daardoor een hoge dichtheid aan relatief 

kleine bolletjes 5. Het is de aanvrager gebleken, dat een relatief hoge dichtheid aan kleine 

reflecterende deeltjes, in het bijzonder met een diameter van ongeveer 1 mm, een relatief hoge 

10 reflectie waarde van het straatelement verschaffen. In het bijzonder is de reflectiewaarde van het 

straatelement hoger dan voor een element waarbij relatief grote deeltjes, bijvoorbeeld met een 

diameter van ongeveer 3 mm, met een lagere dichtheid in het materiaal van het straatelement 

worden vermengd. Dit biedt als voordeel, dat de relatief dure kleine deeltjes toch kunnen worden 

toegepast, omdat ze weliswaar met een hoge dichtheid, maar slechts in een relatief klein gebied 

15 worden gebruikt, en daardoor de totale hoeveelheid gebruikte dure deeltjes per straatelement 

beperkt blijft. De kosten voor het straatelement volgens de onderhavige uitvinding kunnen 

daardoor lager zijn dan voor het bekende straatelement, terwijl de reflectiewaarde hoger kan zijn. 

Uit figuur 3 blijkt voorts, dat in het geval van de trottoirband 1 de dichtheid aan bolletjes 5 

lager is dan voor de paal 2. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn wanneer een lagere reflectiewaarde 

20 toereikend is voor de bepaalde toepassing, of als de kosten een grote rol spelen. 

Opgemerkt wordt, dat de trottoirtegels 8 in figuur 3 zonder markeringsmiddelen zijn 

afgebeeld, maar dat duidelijk is, dat indien gewenst ze deze wel kunnen bevatten. 

In figuur 4 zijn een trottoirband 11 en een paal 12 weergegeven, die beide passieve licht 

uitzendende markeringsmiddelen 15 bevatten. De markeringsmiddelen 15, die bijvoorbeeld 

25 fluorescerende bestanddelen bevatten, nemen bijvoorbeeld gedurende de dag energie op uit 

zonlicht, waardoor atomen van de fluorescerende bestanddelen in een aangeslagen toestand 

belanden, die later terugvallen naar de grondtoestand onder uitzending van een foton. Op deze 

wijze zenden de trottoirband 11 en de paal 12 althans gedurende een deel van de nacht licht uit, 

waardoor ze duidelijk zichtbaar zijn voor weggebruikers. 

30 Gelijk aan de bolletjes 5 kunnen de markeringsmiddelen 15, bijvoorbeeld de 

fluorescerende bestanddelen, in een uitsparing 16 van het straatelement 11,12 zijn aangebracht. 

Bijvoorbeeld kunnen ze aan een kleeflaag zijn gehecht. 

Opgemerkt wordt, dat de uitvinding niet beperkt is tot de hierboven besproken 

uitvoeringsvoorbeelden, maar zich tevens uitstrekt tot andere varianten binnen het bereik van de 

35 aangehechte conclusies. 

BE2015/5579



8 

Zo kan het straatelement een willekeurig straatelement van een willekeurig materiaal zijn. 

Ook kunnen andere markeringsmiddelen worden toegepast. 
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Conclusies 

1. Straatelement, zoals een trottoirtegel, een straatsteen, een trottoirband, een scheidingsband, 

een betonband,,een.(gras)betonlegel, of een .paal, omvattende op basis van ontvangen licht, 

5 afkomstig van een zich op afstand van het straatelement bevindende lichtbron, licht reflecterende 

en/of passieve licht uitzendende markeringsmiddelen. 

2. Straatelement volgens conclusie 1, waarbij in het straatelement een uitsparing is 

aangebracht, in welke uitsparing de markeringsmiddelen zijn opgenomen. 

10 

3. Straatelement volgens conclusie 1 of 2, waarbij het straatelement een daarop aangebrachte 

kleeflaag omvat, waaraan de markeringsmiddelen zijn gehecht. 

4. Straatelement volgens conclusie 3, waarbij de kleeflaag een lichte kleur bezit, bijvoorbeeld 

15 wit, zilver of lichtgrijs. 

5. Straatelement volgens conclusie 3 of 4, waarbij de kleeflaag kit omvat. 

6. Straatelement volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de markeringsmiddelen licht 

20 reflecterende deeltjes bevatten die zijn gekozen uit de groep omvattende glas, metaal, kunststof, 

keramiek (titanium nitride) en natuursteen. 

7. Straatelement volgens conclusie 6, waarbij de deeltjes transparant zijn en een 

karakteristieke lineaire dimensie in het gebied van 0,5 - 1,5 mm, bij voorkeur circa 1 mm bezitten. 

25 

8. Straatelement volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de deeltjes een gekozen 

kleur vertonen. 

9. Straatelement volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de markeringsmiddelen 

30 luminescerende en/of fluorescerende en/of fosforescerende bestanddelen bevatten. 

10. Straatelement volgens conclusie 8, de bestanddelen zijn gekozen uit de groep omvattende 

strontium, calcium, en zink, en zouten en oxiden daarvan. 
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11. Straatelement volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het straatelement en/of het 

basismateriaal is vervaardigd van beton. 

12. Werkwijze voor het vervaardigen van .straatelement volgens een der voorgaande conclusies 

5 2-11, omvattende de volgende stappen: 

a) het verschaffen van een straatelement, 

b) het voorzien van het straatelement van licht reflecterende en/of passieve licht 

uitzendende markeringsmiddelen. 

10 13. Werkwijze volgens conclusie 12, waarin stap b) wordt uitgevoerd door het in een 

uitsparing van het straatelement opnemen van de markeringsmiddelen. 

14. Werkwijze volgens conclusie 12 of 13, waarin stap b) wordt uitgevoerd door de stappen: 

bl) het aanbrengen van een kleeflaag op het straatelement, optioneel in een uitsparing van 

15 het straatelement, en 

b2) het aan de kleeflaag hechten van de markeringsmiddelen. 

15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij stap b2) wordt uitgevoerd door het, bijvoorbeeld 

met perslucht, in de kleeflaag schieten van de markeringsmiddelen. 

20 

16. Werkwijze volgens conclusie 14 of 15, waarbij de kleeflaag een lichte kleur bezit, 

bijvoorbeeld wit, zilver of lichtgrijs. 

17. Werkwijze volgens een der conclusies 14 -16, waarbij de kleeflaag kit omvat. 

25 

18. Werkwijze volgens een der conclusies 14 -17, waarbij de markeringsmiddelen licht 

reflecterende deeltjes bevatten die zijn gekozen uit de groep omvattende glas, metaal, kunststof, 

keramiek (titanium nitride) en natuursteen. 

30 19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij de deeltjes transparant zijn en een karakteristieke 

lineaire dimensie in het gebied van 0,5 - 1,5 mm, bij voorkeur circa 1 mm bezitten. 
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FIG. 2 
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