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Wortelopdruk bij verhardingen
Het gevolg hiervan is dat de boomwortels op 
zoek gaan naar zuurstof, vocht en voeding. 
Hierbij groeien de boomwortels de kant op van 
de minste weerstand. Dit is vaak naar boven, in 
de fundatie van de verharding (de straatlaag), 
waar de verdichtingsgraad vaak lager is dan 
dieper in de ondergrond. Tevens is er direct 
onder de verharding een condenslaag aan
wezig, waar de boomwortels van willen  
profiteren. De eerste aanwezige haarwortels 
groeien in dikte tot ze een dikte hebben 
bereikt waarbij de elementen en/of gesloten 
ve rhardingen omhoog gedrukt worden. Dit 
leidt op zijn beurt weer tot onveilige situaties.

Beheerders van de openbare ruimte spenderen 
vervolgens veel geld aan het wegnemen van 
deze onveilige situaties door wat wortels weg 
te frezen en de verharding te herleggen of uit 
te vullen met asfalt.

Halfverharding als oplossing tegen 
wortelopdruk
Een veel eenvoudigere en duurzamere oplos
sing om bomen de ruimte te geven en om 
ongelijkheden in bestrating en asfalt op te 
heffen, is het aanbrengen van halfverharding. 
De omhoog gestuwde verharding wordt ver
wijderd en er komt halfverharding voor in de 
plaats. Nadat de halfverharding op vakkundige 
wijze verwerkt is door ons specialistische team, 
worden de voordelen van halfverharding voor 
bomen al gauw ervaren. Enkele daarvan zijn 
meer zuurstof en vocht voor bomen dankzij de 
water en zuurstofdoorlatende eigenschappen 
van halfverharding. Daarbij is het schadebeeld 
minder en zijn eventuele herstelkosten lager. 
Verder draagt halfverharding bij aan een 
natuurlijke uitstraling van de omgeving, is het 
een financieel aantrekkelijk alternatief voor 
asfalt en bestrating en heeft het een klimaat
adaptieve functie. Dat laatste betekent dat 
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regenwater in de grond kan wegzakken, het 
grondwater wordt aangevuld, het riool wordt 
ontlast en dat halfverharding een verkoelende 
werking heeft.

Omdat halfverharding dus bijdraagt aan een 
betere leefomgeving, heeft de expertise op dit 
gebied zich de afgelopen decennia ontwik
keld tot een belangrijke discipline bij v.d. Bijl & 
Heierman b.v.

Halfverharding en VEGAWAY
Zoals alle beheergroepen: gazon, waterpartijen, 
terreinmeubilair enzovoort, moet ook halfver
harding beheerd en onderhouden worden. 
Voor deze specifieke beheergroep hebben wij 
een specialistische en innovatieve machine 
ontwikkeld, de VEGAWAY. De machine heeft 
haar diensten reeds bewezen en vele opdracht
gevers positief verrast.

Halfverharding en overlagen
Door het gebruik en het ‘groeien’ van de berm 
zal de halfverharding na verloop van tijd lager 
liggen dan de naastgelegen terreindelen. Dat is 
een onwenselijke situatie, want het hemelwater 
blijft dan op de halfverharding staan en zorgt 
voor verslemping en plasvorming. Het aanbren
gen van een nieuwe toplaag is dan cruciaal. 
Door deze beheermaatregel blijft de halfver
harding geschikt om te gebruiken en behoudt 
het een frisse en representatieve uitstraling.

De VEGAWAY is …

• 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: het eindresultaat is een solide basis voor een eventuele 

  nieuwe toplaag.
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