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Om deze reden kwam van de gemeente Wijk 
bij Duurstede het verzoek om de recreatieve 
paden in de prachtige kasteeltuin in Wijk bij 
Duurstede een facelift te geven. Van de Bijl 
en Heierman bv heeft de werkzaamheden dit 
voorjaar met veel genoegen uitgevoerd.

Waarom halfverharding?
Halfverharding draagt bij aan een natuur-
lijke uitstraling van de omgeving. Het is een 
financieel aantrekkelijk alternatief voor asfalt 
en bestrating en heeft een klimaatadaptieve 
functie. Dat laatste betekent dat regenwater in 

de grond kan wegzakken, dat het grondwater 
wordt aangevuld, het riool wordt ontlast en er 
een verkoelende werking van uitgaat.
Omdat halfverharding dus bijdraagt aan een 
betere leefomgeving, heeft de expertise rond-
om deze materialen zich de afgelopen decen-
nia ontwikkeld tot een belangrijke discipline bij 
Van de Bijl en Heierman.

Beheer halfverharding
Wij beheren halfverharding voor diverse 
gemeentes en natuur- en beheerorganisaties. 
Omdat we het belangrijk vinden dat de half-
verharding comfortabel te gebruiken is en 
jaarrond een representatieve uitstraling heeft, 
hebben we een concept bedacht.

1) Inzet VEGAWAY®
•Duurzaam: geen gebruik van (chemische) 
  bestrijdingsmiddelen
• Grondig: onkruid wordt met wortel en al 
  verwijderd
• Snel: gemiddeld 500 meter per uur met een 
  werkbreedte van 120 cm
• Prachtig: paden liggen er strak bij, alsof de 
  kanten afgestoken zijn
• Beter: door vernieuwing van de toplaag 
  verbetert de afwatering
• Effectief: eindresultaat is een solide basis voor 
  een eventuele nieuwe toplaag

Project:  Kasteeltuin Wijk bij Duurstede
Wat: Renoveren recreatieve paden
Wanneer: april 2019

Recreatieve paden

GREENTOCOLOUR
h é t  o p e n b a a r  g r o e n

v a s t e p l a n t e n  c o n c e p t

A LLE E N GR E E NTOCOLOU R ® B IEDT :

• 15 jaar en 3500+ projecten passie en ervaring
• Controle bodemvoorbereiding door eigen specialisten

• Alles met 1,4 liter potkluit, levering zonder pot
• 100% levering uit eigen duurzame kwekerij

• Eigen ontwerpers

Het GreentoColour®-concept is ontwikkeld voor de openbare ruimte, 
maar overal toe te passen. Zoals hier op een parkeerterrein met een 

‘tuincentrumassortiment’ als buitenetalage.

GreentoColour® is een geregistreerd handelsmerk voor het originele vasteplantenconcept dat uitsluitend door
Griffioen Wassenaar BV en haar gecertificeerde partners (greentocolour.com/contact/partners) aangeboden mag worden.

Er zijn schitterende locaties in Nederland 

die veel cultuur historische waarde bevatten. 

Duizenden mensen willen deze parels graag op 

comfortabele en veilige wijze bezoeken. Een 

goed onderhouden padenstructuur is dan ook 

essentieel, zeker voor minder mobiele mensen. 
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ADVERTORIAL

puur groen!

Eén met de natuur, in alles wat we doen.

Genieten van geweldig groen is de missie waar onze 

vakmensen dagelijks mee bezig zijn. Niet alleen vanwege 

de decoratieve functie, maar des te meer voor de postieve 

effecten op gezondheid en het sociale aspect. Wist je 

bijvoorbeeld dat groen zorgt voor stressvermindering 

en meer sociale interactie? Een groene omgeving is 

aantrekkelijk en nodigt uit om naar buiten te gaan en 

actief bezig te zijn. Daarnaast gedragen mensen zich 

socialer in een groene omgeving. Hierdoor versterkt 

de verbondenheid die men voelt met bijvoorbeeld 

buurtbewoners. En dit komt de gezondheid van 

elke persoon alleen maar ten goede. Of het nu 

gaat om de aanleg van een nieuwe wijk, een f ijn 

park, gemeentelijk groen of een buurtinitiatief, wij 

realiseren het! Wij werken het allerliefst circulair, 

dus zonder afval en met zoveel mogelijk hergebruik. 

Waar geen hergebruik mogelijk is, passen we uiteraard 

duurzaam materiaal toe. Op deze manier dragen 

we ons steentje bij aan de Global Goals. Samen 

werken we aan een optimale toekomst voor iedereen!

snoekpuurgroen.nl

    
De waarde van       
    

2) Inzet thermische onkruidbestrijding
• Afhankelijk van weersomstandigheden en 
  het vastgestelde kwaliteitsniveau kan besloten 
  worden om thermische onkruidbestrijding toe 
  te passen

3) Jaarrond monitoring van de 
halfverharding
• Volledige ontzorging en ingrijpmomenten op 
  basis van een door u bepaald kwaliteitsniveau
• Monitoren en terugkoppeling middels 
  schouwrapporten met beeldmateriaal
• Advies over mogelijkheden voor een verbeter
  slag wat betreft de constructieopbouw

Renovatie halfverharding
Halfverharding is een beheergroep in de open-
bare ruimte en andere beheergebieden. Hierbij 
moet regulier beheer uitgevoerd worden (bv. 
onkruidbeheersing). Er moet echter ook regel-
matig een nieuwe toplaag van halfverharding 
aangebracht worden. Hierdoor behoudt de 
halfverharding een frisse en representatieve uit-
straling, blijft hij op hoogte en ontstaat er geen 
‘waterkuip’.

Aanleg halfverharding
De woningbouw neemt explosief toe in 
Nederland. We leven in jachtige tijden, maar 
Nederlanders hebben ook behoefte aan recre-

atie en ontspanning. Door het aanleggen van 
recreatieve paden van halfverharding kan 
in deze behoefte voorzien worden. Wij heb-
ben een vast specialistisch team dat jaarrond 
halfverharding aanlegt, renoveert en beheert. 
Daarbij kan het team gebruikmaken van mate-
rieel dat specifiek ontwikkeld is voor deze 
maatschappelijke dienstverlening.

2 min. leestijd

Halfverharding draagt bij aan 
een natuurlijke uitstraling van 
de omgeving. Het is een financieel 
aantrekkelijk alternatief voor 
asfalt en bestrating en heeft 
een klimaatadaptieve functie
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