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'Werkt perfect. Paarden hebben grip. Alt i jd 

schone voeten. Ik ben er erg enthousiast over. 
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loun- en aannoniingsbedi ijf l'i i'c/atH.l 

'Wij gebruiken schelpen voor een betere 

doorlating van water. Ook trekt het water 

van de zijkanten beter naar de dram.' 

^oH'cluh Rp<>hihuys 

'De overgang van de fairway naar de scheipen 

ziet er fantastisch uit. Bovendien geeft het 

wegslaan vanaf schelpen een apart effect.' 

Sportieve1 en decoratieve schelpen 
Het ideale product voor fiets- en wandelpaden zijn kleischelpen. Door de 

kleischelpen aan te brengen en te verdichten ontstaat een natuurlijke 

harde laag die de omgeving niet nadelig beïnvloedt. Een schelpenpad is 

een mooie natuurlijke keuze voor een halfverharding die heel goed past 

in (natuur)parken, begraafplaatsen, duingebieden, bospaden, golfbanen, 

rondom sportvelden en als antisliplaag en drainage bij maneges. En 

natuurlijk in uw eigen tuin! 

Agribusiness 
Een aantal loonbedrijven uit de Kop van Noord-I lolland gebruiken al 

tientallen jaren schelpen op de bollenvelden. Zij leggen de waterdrain in 

een schelpenbed waarbij de schelpen zorgen dat de drain niet dicht slibt. 

Bij renovaties en nieuwbouw 
Wist u dat schelpen vaak het antwoord zijn op een goede vochthuishouding 

onder een woning? Het is bekend dat schelpen worden gebruikt in 

kruipruimten onder, voornamelijk, oudere huizen met houten vloeren. 

Doordat schelpen vocht op kunnen nemen blijven de kruipruimten droog 

en dit voorkomt vochtproblemen voor de vloeren en balklagen. Ook onder 

nieuwbouwwoningen is het verstandig om schelpen op de bodem aan te 

brengen voor een betere vocht en temperatuurregulatie. 

Natuur l i jk en duurzaam 
Naast hout zijn schelpen een van de weinige natuurlijke producten die 

door de natuur worden aangemaakt. Door de schelpenlaag van de 

zeebodem te zuigen wordt verstening van de zeebodem voorkomen. 

Hierdoor bl i j f t de zeebodem open en houdt het dieren- en plantenleven 

de kans om voedingsstoffen op te nemen. 

Voor de productie van (klei-) schelpen heeft Spaansen een nieuwe 

productiemethode ontwikkeld. Alle schelpen worden gewassen in een 

ontzilting-installatie. De schone schelpen worden gelijkmatig machinaal 

met gecertificeerd klei gemengd tot kleischelpen. Dit gebeurt door een 

unieke frees en menginstallatie die zorgt voor een constante kwaliteit. 

Alle schelpensoorten van Spaansen voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen 

(BRL 9326) en zijn gecertificeerd. Doordat wi j de gehele distributieketen 

in eigen beheer hebben, zijn wi j in staat zeer betrouwbaar te leveren, in 

iedere gewenste hoeveelheid en wanneer u wilt . 
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