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Fietspaden van kleischelpen of beton?

Op basis van onderzoek door Eelerwoude koos Staatsbosbeheer voor beton als meest duurzame alternatief 
voor kleischelpen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo voor de hand liggend, maar....
Eelerwoude maakte een objectief overzicht van de feiten over duurzaamheid van schelpen versus beton. 
Veel recreatieve fietspaden op de Waddeneilanden zijn verhard met kleischelpen. Het merendeel daarvan is 
in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en de Waddengemeenten. De winning van kleischelpen uit de 
Waddenzee - een economische activiteit in een beschermd Natura 2000-gebied - staat echter ter discussie. 
Dat biedt alle betrokkenen houvast in de discussie.

Duurzaamheidsaspecten verhardingsmaterialen
Eelerwoude onderzocht voor Staatsbosbeheer al 
in 2011 de duurzaamheidaspecten van diverse 
verhardingsmaterialen. De vraag of er een duurza-
mer alternatief bestaat voor kleischelpen is namelijk 
nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het begrip 
duurzaamheid omvat immers meer aspecten dan 
alleen het effect van winning van grondstoffen op 
natuur en milieu. Het gaat ook om levensduur, onder-
houd en effect van het toegepaste materiaal op de 
directe omgeving. Daarnaast om veiligheid, comfort 
en beleving daarvan. En om zaken als waarborging 
van grondstofwinning, productieproces en recycle-
baarheid.

Beton duurzaam alternatief
Wat Staatsbosbeheer betreft wordt de kleischelpenverharding - in het bijzonder van de hoofdverbindingen 
- bij vernieuwing vervangen door beton, als meest duurzame alternatief voor kleischelpen. Uiteindelijk besluit-
en de Waddengemeenten of de fietspaden daadwerkelijk in beton mogen worden uitgevoerd. Lastig in die 
politieke en bestuurlijke afweging is dat de verschillende duurzaamheidaspecten onderling niet goed ver-
gelijkbaar zijn. En bovendien zal de keuze niet alleen afhangen van duurzaamheid van het materiaal, maar 
ook van de locale situatie, het type fietspad en het (mede)gebruik.
Eelerwoude maakte een helder en objectief overzicht van alle feiten die gewogen moeten worden voor deze 
besluitvorming. Zij bracht lijn aan in dit complexe vraagstuk, door onderscheid te maken tussen hoofd- en 
bijzaken en argumenten te voorzien van een goede onderbouwing, vanuit haar eigen praktijkervaring. Met als 
doel dat bestuurders en raadsleden op basis daarvan een goed afgewogen besluit kunnen nemen.
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