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Geen staalslakken 
maar Padvast als
Halsters fietspad
De gemeente Bergen op Zoom 
WWSttWekt de kansen van het 
duurzame halfverhardîngsmate- 
riaal Padvast om de aanleg van 
het fietspad door het Halsters 
Laag mogeiijk te maken. De ge
meente wil daarmee tegemoet 
komen aan de bezwaren van 
Staatsbosbeheer en natuuror
ganisaties die grote moeite heb
ben met staalslakken in de bo
venlaag van het fietspad.

Ben van den Aarssen
Halsteren

ïn de vergadering van de Dorpsraad 
Halsteren wees de nauw bij IVNľ De 
Groene Zoom betrokken Wout 
Huijgens op de mogelijkheden die 
het zogeheten Achterhoeks Padvast 
biedt. „Het is natuurlijk materiaal. 
Brabants Landschap past het overal 
toe.”

Padvast heeft een lange levens
duur en wordt standaard geleverd 
met het NL Greenlabel Duurzaam- 
heidspaspoort. Het materiaal on
derscheidt zich door de hardheid 
van de steen, de sterkte en slijtvast- 
heid en ook door de grote water- 
doorlatendheid. Het is een schoon 
product dat is samengesteld uit na
tuurlijk gesteente en heeft nauwe
lijks onderhoud nodig. Padvast 
wordt met name toegepast bij de 
aanleg van recreatieve paden, bos

wegen en semi-verbardc inritten.
Dorpsraad-voorzitter Piet Soŕfers 

noemde Padvast een aantrekkelijk 
alternatief. „Zo lang het fietspad het 
milieu niet aantast is hei wat ons 
betreft in orde.”

Staatsbosbeheer en natuurorga
nisaties hebben bezwaar tegen 
staalslakken die mogelijk in het op
pervlaktewater terecht kunnen ko
men, hoewel gemeentelijk project
leider Cees de Korte eerder in deze 
krant aangaf daar niet voor de vre
zen. De Korte kondigde toen wel 
aan in gesprek te gaan met natuur-

Zo lang het fietspad 
het milieu niet 
aantast is het wat 
ons betreft in orde
- Piet Soffers, Dorpsraad

organisaties en met omwonenden 
die moeite hebben met de gekozen 
route. Het fietspad door de natte 
natuurparel langs de M moet het 
laageinde verbinden met het Ou- 
delandsdijkje bij Steenbergen, Het 
pad voert door eeuwenoude natuur 
die is ontstaan door veenwinning.

Het is nog altijd de bedoeling om 
het fietspad komend najaar aan te 
leggen.


