Schelpen

Op goede gronden een gezonde groei

Heicom produceert en levert bodemverbeterende
producten. Dankzij het brede aanbod kan Heicom
elke bodem in een goede conditie brengen. Heicom
streeft naar kwalitatief hoogwaardige producten,
welke voldoen aan de wettelijke milieueisen.

BOOM SUBSTRATEN

SPORT & GOLF

DAKTUINEN

OPENBAAR GROEN
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Schelpen
Schelpen

Schone schelpen

Schelpen worden al eeuwen lang in de Noordzeekustzone, de Waddenzee en de Zeeuwse wateren gevist en voor diverse doeleinden gebruikt.
Schelpen zijn een natuurproduct afkomstig van schelpdieren, waarvan
de kokkels, mossels, nonnetjes en gapers waarschijnlijk de meest
bekende zijn. Sterven de schelpdieren of worden ze opgegeten door
vogels, dan blijven de schelpen op of in de zeebodem achter.
Er wordt onderscheid gemaakt in schone schelpen, kleischelpen en
gebroken schelpen.

Kleischelpen

Schone schelpen werden voorheen op grote schaal tot kalk gebrand
in de vele kalkovens die ons land eens rijk was. Verder worden schone
schelpen gebruikt voor:
• Onderhoud van ﬁets en wandelpaden
• isolatie en vochtwering onder woningen
• oeverbescherming
• vogel(rust)gebieden
• monumentenzorg
• drainage in de land- en tuinbouw
(N.B. kleine kans op aandeel zwerfstenen in het materiaal.)

Kleischelpen zijn een mengeling van schelpen en klei. De schelpen
vormen met de klei een uitstekend harde laag. Dit komt omdat de kalk
in de schelpen zich bindt aan de klei. Men kan spreken van een soort
cementwerking. Kleischelpen zijn ideaal voor aanleg van parkeerplaatsen, opritten, wandel- en ﬁetspaden.
(N.B. kleine kans op aandeel zwerfstenen in het materiaal.)

kleischelpen

schone schelpen

Gebroken schelpen
Gebroken Schelpen zijn een mengeling van schelpen en grit, welke vrij
komen bij winning van zeezand. Gebroken schelpen zijn ideaal voor
onderhoud van bestaande paden door er een dun laagje overheen te
strooien ontstaat er weer een nieuwe slijtlaag op de paden. Verder kan
het ook als decoratie in de tuin worden gebruikt.

gebroken schelpen

Heicom BV
Broekeroordsweg 3b
8095 RM ‘t Loo - Oldebroek
Telefoon 0525 - 63 08 89
Fax 0525 - 63 34 89

info@heicom.nl
www.heicom.nl

Heicom B.V. is een
onderdeel van Van Werven
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