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‘Het product is gloednieuw voor ons, dus de 
verkoop moet nog een beetje op gang komen’, 
vertelt Hoogenboom. ‘Hoewel de eerste orders 
inmiddels al weg zijn.’ Gelet op de functie van de 
tegel moet dat in de toekomst ook geen proble-
men opleveren. De kabelgoottegel is voorzien 
van een uitsparing met een rubberen afdekstrip 
en kan kabels veilig herbergen tijdens het laden 
van de auto. Geen rondslingerende kabels meer!

Halfsteens verband
De tegel heeft echter nog meer voordelen. ‘De 
gootjes liggen op een kwart van de tegel. Dit 
hebben wij zo ontwikkeld voor het geval dat 
de stoeptegels in halfsteens verband liggen. 
Zo kan het gootje gewoon doorlopen.’ Ook de 
tegelmaat van 30 bij 30 cm is handig gekozen. 
‘Het principe van onze tegels is tegel eruit, tegel 

erin’, vertelt Hoogenboom. ‘Deze tegel heeft 
namelijk dezelfde standaardmaat als de stoep-
tegel. Zo vervang je de ene tegel makkelijk door 
de andere en maakt het niet uit in welk verband 
ze liggen.’

Openbare ruimte
Omdat de stoep onderdeel is van de openbare 
ruimte, mogen tegels echter niet zomaar worden 
weggehaald. ‘Voor aanpassingen aan de open-
bare ruimte moet toestemming van de gemeen-
te worden gevraagd’, zegt Hoogenboom. 
Aangezien de tegel de veiligheid van de open-
bare weg vergroot, zal die toestemming waar-
schijnlijk niet veel problemen opleveren. Sterker 
nog, plaatsing van de tegel zonder toestemming 
is op sommige plaatsen al mogelijk. ‘Vorige week 
heeft de gemeente Dordrecht toestemming 

gegeven om de tegel zonder vergunning te 
plaatsen.’

Hoogenboom adviseert dus wel om van tevoren 
even na te gaan bij de gemeente wat er wel en 
niet mag. ‘Maar zodra de mogelijkheid er is, kun-
nen zowel particulieren als hoveniers de tegels 
plaatsen. Hoveniers kunnen ze plaatsen bij het 
opknappen of aanleggen van een voortuin, om 
het tuinproject mooi af te ronden.’

Betonspecialist Betondingen heeft een nieuw product aan het assortiment toegevoegd: de kabelgoottegel. Deze tegel biedt de oplossing voor 

huiseigenaren die een laadpunt hebben voor hun elektrische auto, maar geen eigen oprit. Want waar laat je de kabel tijdens het opladen? 

Dirk Jan Hoogenboom van Betondingen praat ons graag bij over de voordelen van deze handige stoeptegel.
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Kabelgoottegels uitkomst voor 
bezitters elektrische auto zonder 
eigen oprit

Deze tegel biedt een oplossing voor huiseigenaren 

die een laadpunt hebben voor hun elektrische 

auto, maar geen eigen oprit.

De kabelgoottegel in het formaat 30 bij 30 cm

Kabelgoottegel in halfsteens verband

De kabelgoottegel is voorzien van een 
uitsparing met een rubberen afdekstrip 
en kan kabels veilig herbergen tijdens 
het laden van de auto

ACHTERGROND
2 min. leestijd

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


