
Halfverharding 
 Padvast 

  



Inleiding  

• In dit verslag laat ik u kennis maken met het halfverhardingsmateriaal Padvast. 
Padvast is een halfverhardingsmateriaal dat geschikt is voor wandel- fietspaden en 
wegen met een recreatief of landschappelijk karakter. Het materiaal heeft een 
aantal specifieke kenmerken wat een duidelijke verbetering geeft op het gebied 
van paden bestaande uit een halfverharding. Het materiaal is sinds 

• 2009 op de markt en wordt gewonnen vanuit een industriële zandput. Het product 
is ontwikkeld samen met de producent, overheid en specialisten waarbij vooral 
gekeken is naar kwaliteit, eenvoud en duurzaamheid van het materiaal. Na een 
aantal jaren van testen en monitoren wordt het product sinds 2011 op de markt 
gezet als een halfverharding waar hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en 
duurzaamheid. In onze visie kijken we niet alleen naar het materiaal maar ook 
naar de verwerking en toepassing in verschillende situaties. Door op die manier 
naar het product en de verwerking te kijken kunnen wij putten uit een behoorlijk 
kennis en kunde op het gebied van deze materie. Vanuit mijn optiek is 
halfverharding een technologie waarbij je let op diversen facetten om tot een 
goed resultaat te komen. 
 



Wat is Padvast  

• Padvast is een ongebonden kwartsietsteenmengsel. Het verkrijgt zijn compact door hardheid, vorm 
en structuur van de korrel. Het materiaal is schoon gewassen en door het samenstelling procedé 
wordt een homogene en constante kwaliteit gegarandeerd.  

• De korrel is van kwartsiet en heeft een hardheid van 7 op de schaal van Mohs dit houdt in dat de 
korrel niet zal verpulveren en een hoge slijtweerstand heeft. 

• Het materiaal is van natuur hoekig van samenstelling en grijpt compact in elkaar. De hoeveelheid 
aan fijnstof <63 mu bevat maar een paar procent en is beduidend minder dan bij andere soortgelijke 
materialen. Hierdoor zal stofvorming in een droge periode beduidend minder zijn en door de 
hardheid van de mineralen sneller neerslaan. Tijdens een natte periode wordt het water verticaal 

• snel afgevoerd naar de ondergrond en afhankelijk van de opbouw zullen er geen plassen water op 
het mengsel blijven staan. Het mengsel heeft bovendien een hoog percentage aan holle ruimten en 
een hoog bufferend vermogen zodat het flinke buien goed kan opvangen in het mengsel. 

• Door het fabricageprocedé is het mengsel schoon van samenstelling en kan ook na verloop van tijd 
hetzelfde mengsel worden geleverd. 

• Padvast is licht van kleur en is in één kleur te verkrijgen. Door de lichte kleur heeft het een hoge 
lichtreflectie waardoor paden en wegen ’s-avonds goed te volgen zijn. Er wordt geen andere kleur 
aan het mengsel toegevoegd omdat anders de structuur en samenstelling van het mengsel verloren 
gaat.  

• Padvast is te verkrijgen in verschillende gradaties    0/6,  0/8,  0/14,. Afhankelijk van de toepassing 
belasting en ondergrond kunnen wij een opbouw samenstellen. 
 



Constructieopbouw Padvast 
 

• Padvast 0/6 mm                   Padvast 0/8mm               Padvast 0/14mm 
 
 
 
 
 
 

• De opbouw van de constructie wordt in sterke mate bepaald door de 
verkeersbelasting, verkeersintensiteit, bestaande ondergrond en waar is 
het voor bestemd. Hierbij wordt uitgegaan van nieuwe situaties maar ook 
in bestaande situaties met een al aanwezige halfverharding. In combinatie 
met  onze leverancier is   uitvoerig onderzoek gedaan op bestaande 
situaties met verschillende soorten halfverhardingen. Door onze kennis in 
deze materie kunnen wij een gedegen advies aanreiken in verschillende 
situaties. 
 



Verwerking Padvast 

• Padvast is op een eenvoudige manier aan te brengen. Padvast 
wordt machinaal aangebracht en na het aanbrengen statisch 
verdicht. Na het verdichten is het gelijk begaanbaar voor verkeer. 
Tijdens de aanleg is het vochtgehalte belangrijk om een goede 
verdichten te verkrijgen. 

  
• Tijdens de verwerking wordt ook rekening gehouden met het 

afschot, zodat het water niet alleen verticaal maar ook horizontaal 
goed kan weglopen. Ligt het pad voldoende hoog zodat het water 
goed in de bermen weg kan lopen. Door het voldoende hoog te 
leggen waait een pad beter schoon en blijven er geen bladeren op 
liggen. Dit zijn een aantal praktische zaken waar tijdens de aanleg 
rekening mee wordt gehouden. 
 



Onderhoud Padvast 
 

• Door de samenstelling en compactheid van het materiaal hoeft er 
relatief weinig onderhoud te worden toegepast op het Padvast. Door 
de lage Ph waarden van het mengsel vindt onkruidgroei nagenoeg 
niet plaats omdat er geen voedingsbodem voor de wortel is. We 
hebben gemerkt dat bestaande oude gaten in halfverhardingen 
moeilijk te herstellen zijn en op de een of ander manier weer 
terugkomen. We zijn dit nog volop aan het onderzoeken en 
monitoren. We hebben een aantal proefvakken liggen met 
verschillende oplossingen. Deze worden intensief gevolgd en de 
verwachting is dat we in de loop van het jaar inzicht krijgen over de 
toedracht en oplossingen hiervoor kunnen aanbieden. Hiermee 
hebben we te maken in bestaande gebieden waar al een 
halfverharding ligt bij nieuwe situaties doet dit probleem zich niet 
voor. Gaten die ontstaan, kunnen eenvoudig worden hersteld. Vaak 
volstaat het om de toplaag los te maken het gat opvullen met nieuw 
of naastliggend product en verdichten. 
 



Kenmerken Padvast 
 

• -     Compact 

• -     Hoge slijtweerstand 

• -     Waterdoorlatend 

• -     Hardheid ( kwartsiet) 

• -     Lichtreflectie 

• -     Eenvoudig aan te brengen 

• -     Weinig onderhoud 

• -     Weinig stofvorming 



 

 

•                                 aanleg   

•                               impressie 





Aanleg met spreidmachine  

 



                                 Particulier  
                                        Parkeerterrein  

                             Leeweg  
                                  Noordwijk  



Wandelpaden Park Zeeburg  
Noordwijkerhout 



Kerkenpad Voorhout  



Middengeleider in combinatie met Kunstgras 
Gooweg  

Gemeente Noordwijkerhout   



Beeckestijn  Velsen   
Natuurmonumenten  



Overbos Voorhout  



Fietsparkeren Teijlingen College  
locatie Leeuwenhorst  



    Wij helpen u graag om te kijken naar de vele 
mogelijkheden. 

  

    Bij vragen en verdere informatie , 

• www.sporto.nl 

• contact@sporto.nl 

• 0252-374741 

• 0620206842 
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