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Halfverharding grind en split: 
 
Keuze voor split: 
Split heeft een hoekige vorm. De hoekige vorm zorgt er voor dat het stabieler is dan grind en daardoor 
prettiger loopt. Het is dus zeer geschikt voor paden die veelvuldig belopen worden. Het pad moet na 
verloop van tijd aangevuld worden om een mooi gedekt pad te behouden. Split is hierdoor iets 
onderhoudsgevoeliger dan grind. 
 
De verschillende kleuren: 
Grind en split is in veel verschillende kleuren te krijgen: wit, grijs, groen, rood, geel, paars enz. Elke 
kleur heeft zijn eigen uitstraling. Het gebruiken van een andere kleur grind of split kan de sfeer van uw 
tuin helemaal veranderen. Wees hiervan bewust bij het kiezen van de soort en kleur. Een paar 
voorbeelden: De grijzere kleuren passen goed in een strakke of oriëntaals geïnspireerde tuin. De gele 
en rode kleuren passen echter weer erg goed bij een mediterrane tuin. 
 
Aanleggen van grind en split: 
Begin bij het aanleggen van een terras, pad of oprit met siergrind of split met het aanbrengen van een 
zandbed. Het zandbed dient circa 10cm dik te zijn. Breng na verdichten van het zand hierop anti 
worteldoek aan ter voorkoming van onkruidgroei en het 'wegzakken' van het grind. 
 
Hoeveel grind of split heb ik nodig? 
Als u grind of siersplit wilt gebruiken voor normaal gebruik of decoratie, dan kunt u volstaan met een 
bedekking van 5 cm. Met een bigbag van ca. 1500 kg kunt u ongeveer 15-20m2 bedekken. Mocht u 
een grotere fractie kiezen, dan is het zaak dat u ook een dikkere laag aanhoudt. Hiermee voorkomt u 
dat u tussen de grotere stenen toch nog op de ondergrond of anti-worteldoek kijkt. Als stelregel kunt u 
gebruiken dat u het hoogste getal van de fractie keer 3 moet doen om een goede bedekking te krijgen. 
 
Gebruik van kantopsluitingen: 
Om uw zorgvuldig gelegde grind of split netjes op zijn plaats te houden, kunt u kantopsluiting 
gebruiken. Het zorgt voor een mooie scherpe afscheiding tussen grind en bijvoorbeeld gras of border. 
Hier kunt u opsluitbanden gebruiken in diverse afmetingen. De opsluitband in de afmeting 5x15x100 in 
grijs of zwart is de meest gangbare opsluiting. 
 
Gebruik van grind en splitplaten  
Om te voorkomen dat het grind uitloopt of moeilijk berijdbaar is, adviseren wij het gebruik van  
grind-en splitplaten. De verwerking is goed zelf te doen. Begin met een stabiele ondergrond van zand 
of gebroken puin, indien gewenst kunt u nu ook al de kantopsluiting op hoogte aanbrengen. Zorg dat 
de ruimte tussen de opsluitbanden netjes vlak is; verdicht de ruimte met een trilplaat. 
Bij de grind-en split platen raden wij u aan eerst een laag anti worteldoek aan te brengen waarop u de 
grind-en splitplaten neerlegt en ten slotte kunt u het grind over de platen verwerken. De platen zijn 
standaard voorzien van een handige  klik–nok–systeem daardoor zijn de platen snel en eenvoudig te 
leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Grind- en splitplaten 


