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Gele Verhaalpaal

Gele Verhaalpaal
Ken jij ze nog? De gele praatpalen die vroeger langs de snelweg stonden? Jarenlang 
waren deze praatpalen de redder in nood bij pech op de weg. Totdat de mobiele 
telefoon in opkomst kwam en de gele praatpalen uit het straatbeeld verdwenen.

Helemaal verdwenen zijn ze echter niet, want wij hebben ze uit de afvalhoop 
gehaald en in een nieuw jasje gestoken. Nu is de gele praatpaal als Verhaalpaal klaar 
om op het Pleintje van Morgen, Kruispuntje van Morgen en op bijvoorbeeld 
schoolpleinen dit verhaal te vertellen en kinderen te wijzen op het hergebruiken van 
materialen.



De Gele Verhaalpaal kan worden opgenomen in een speciaal ontwikkeld 
straattegeltableau waardoor we extra opvalwaarde toevoegen en we de paal 
maximaal integreren in de concepten Pleintje van Morgen en Kruispuntje van Morgen.

De Gele Verhaalpaal wordt gereinigd maar zeker niet opnieuw gestraald en gecoat. 
We voorkomen hiermee extra vervoersbewegingen en bewerkingen die weer extra 
CO2 uitstoot genereren. We reinigen de paal en maken zelfs gebruik van bestaande 
componenten in de paal. Met een kleine aanpassing wordt de praatpaal van vroeger 
een Gele Verhaalpaal en wordt waardeloos weer opnieuw waardevol.

Het project Gele Verhaalpaal kwam tot stand door een samenwerking tussen Van Doorn Buitenruimte, 

Hoeflake Infratechniek, NDF Special Light Products, Fred Eggink, Arie van Vliet, Leon Gerritse, Liselot 

Hofman en Benthe Jägers.

Duurzamer kan bijna niet..

Waar je vroeger op de knop van de praatpaal moest drukken om de pechhulp te 
spreken, krijg je nu het verhaal van de Gele Verhaalpaal te horen. De Verhaalpaal 
vertelt hoe automobilisten vroeger gebruik maakten van de praatpaal en hoe de 
praatpalen overbodig werden met de komst van de mobiele telefoon. Duizenden 
praatpalen kwamen terecht op een afvalhoop, met de verwachting dat ze uiteindelijk 
vernietigd zouden worden. Gelukkig zijn er ook praatpalen terechtgekomen bij De 
Verschilmakerij, waar ze opnieuw waardevol zijn geworden als Verhaalpaal.

Met een druk op de knop..

De belangrijkste boodschap die de Gele Verhaalpaal aan de luisteraar meegeeft, is dat 
je dingen niet zomaar moet weggooien maar moet hergebruiken. Iets dat waardeloos 
lijkt kan altijd weer opnieuw waardevol zijn. Daar is de Gele Verhaalpaal zelf het 
perfecte voorbeeld van.

Meer informatie over de Gele Verhaalpaal?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van de Gele Verhaalpaal.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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