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Marktplein ‘s-Gravezande krijgt opknapbeurt

DE NATUURSTENEN VERHARDING 

VAN HET MARKTPLEIN IN ’S-GRA-

VEZANDE WAS AAN VERNIEUWING 

TOE. ONDERTUSSEN MOEST DE 

WEEKMARKT GEWOON DOOR-

GANG VINDEN.

Het Marktplein in ’s-Gravezande (Ge-
meente  Westland) is al enige jaren 
onderwerp van gesprek. Het plein heeft 
karakter en een op zich zelf mooie na-
tuurstenen verharding. Door het reinigen 
en gebrekkig onderhoud zijn voegen 
verdwenen, zijn oneffenheden ontstaan 
en zijn zelfs stenen verdwenen. Met 
risico’s en ongemak voor gebruikers als 
gevolg. De roep om een totale herin-
richting klinkt al enige tijd, maar over de 
definitieve invulling is men het nog niet 
eens. Waar men het in juni 2015 wel over 
eens werd, is dat het niet verantwoord 
was om niet in te grijpen. 

Beperkt tijdspad
Door Valstar Wegen b.v. uit Monster is, 
samen met Gebr. Voets uit Rosmalen, 
een plan gemaakt om de bestaande 
verharding op te knappen, de voegen 
– die grotendeels leeg waren – schoon 
te maken en GeoRapid voegvulling aan 
te brengen. Vanwege diverse geplande 
festiviteiten en het beperken van de 
overlast was het tijdspad beperkt, ook 
omdat de weekmarkt doorgang moest 
kunnen vinden.
Het totale oppervlak, zo’n 2000m2, is in 
fases gereinigd. De natuurstenen verhar-
ding bestaat uit gele granietkeien van 
verschillende formaten, gestraat in Ro-
maans verband. De stenen die los lagen 
zijn herstraat, ontbrekende stenen zijn 
aangevuld en een aantal onvlakke delen 
is herstraat, zodat de vlakheid en de sta-
biliteit van de verharding weer de toets 
der kritiek kon doorstaan. Daarnaast zijn 
alle voegen gereinigd. Zowel door trillen, 
met bikhamers en met perslucht. 

Zandkleurige variant
Vervolgens is per fase de ondervoeg op 
gelijke hoogte gebracht en zijn de bo-

venste 3 centimeter gevuld met GeoRa-
pid, een polymeergebonden voegvulling 
die veegvast en onkruidwerend is. Om 
de voegen zo goed mogelijk bij de 
stenen te laten kleuren is in dit geval de 
zandkleurige variant toegepast.

De GeoRapid is in bigbags aangevoerd. 
Het voegvullingsmateriaal is met een 
knikmops uitgereden, handmatig inge-
veegd en afgetrild. Vervolgens is met een 
lichte broes de verharding natgemaakt, 
waardoor de polymeersamenstelling gaat 
werken en de voegvulling zich bindt en 
na droging uithardt. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan na 3-5 dagen 
weer verkeer toegelaten worden. Dit 
maakte ook mogelijk dat de weekmarkt 
op het Marktplein normaal doorgang kon 
vinden.
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