
HALFVERHARDINGEN VAN DE BEIJER 

Halfverhardingen zorgen voor een natuurlijke uitstraling en zijn een 

financieel aantrekkelijk en milieuvriendelijk alternatief voor asfalt en 

bestrating. Ze verbeteren niet alleen de toegankelijkheid van uw locatie 

maar verlagen ook uw onderhoudskosten. 

GRAUWACKE FLACHKORN 0/12MM

De Beijer Bouwgrondstoffen produceert en levert een ruim assortiment 

halfverhardingen uit de eigen groeve, waaronder Quarzitische Grauwacke 

Flachkorn. Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/12 mm is een 100% gebro-

ken natuursteen. Het materiaal bestaat uit afgezeefde platte stukjes 

Quartzitische Grauwacke steen verrijkt met een geringe hoeveelheid leem, 

beiden afkomstig uit de eigen groeve in Trechtingshausen. De kleur van het 

product is bont genuanceerd. 

COMFORT VERZEKERD

Door de platte stukjes steen ontstaat een goed rij-en loopcomfort. Dankzij 

de hechtende eigenschappen van dit materiaal ontstaat na verdichting 

een verharde constructie waarover gemakkelijk kan worden gewandeld en 

gefietst. Deze ondergrond is uitermate geschikt voor gebruikers van een 

rolstoel of rollator. 

DRAAGKRACHT

Quarzitische Grauwacke Flachkorn 0/12mm is speciaal ontwikkeld voor 

licht begaanbare wandel-en fietspaden. Incidenteel kunnen zwaardere 

voertuigen over dit materiaal rijden. Bij een continue belasting van 

zwaar(der) verkeer is het raadzaam over te gaan op een andere sortering, 

bijvoorbeeld Graustabiel.

100% NATUURLIJK

TEL 0481 439 111
WWW.DEBEIJERBV.COM

ONZE 
HALFVERHARDINGEN 
ZIJN:
› Eenvoudig te verwerken

› 100% herbruikbaar

› Geschikt voor allerlei toepassingen 

› Onderhoudsarm

› Milieuvriendelijk



CONTACT

Meer weten over ons aanbod

in halfverhardingen? 

Wij helpen u graag verder! 

Bel of mail ons: 

› 0481 439 111        

› verkoop@debeijerbv.com

Of bezoek 

› www.debeijerbv.com

GRAUWACKE 
VAN DE BEIJER. 

EEN 
MILIEUVRIENDELIJKE 
EN VERANTWOORDE 
KEUZE. 

Quartzitische Grauwacke producten 

worden gewonnen en bewerkt in de  

steengroeve Hartsteinwerke Sooneck 

in Trechtingshausen en voldoen aan 

het Besluit Bodemkwaliteit. Deze 

producten kunnen in allerlei gewenste 

toepassingen worden verwerkt. 

De Beijer Bouwgrondstoffen produceert 

en levert al 60 jaar steenachtige 

materialen aan afnemers uit diverse 

markten en voor uiteenlopende 

toepassingen. De hele logistieke keten 

is vanaf de steenwinning tot en met het 

transport naar onze klanten in eigen 

beheer.  


