
StabUp
STERK, STABIEL EN FLEXIBEL

StabUp is een innovatie van ecoDynamic en speciaal ontwikkeld als gebonden verharding voor 

paden en parkeerterreinen die zwaarder worden belast. Daarnaast is het een ideaal product 

om een oud en/of versleten asfaltpad te overlagen waardoor deze beter past in een ‘groene’ 

omgeving. 

In de openbare ruimte zijn diverse paden aan te wijzen die slecht begaanbaar zijn door 

veroudering van de asfaltlaag en ontstane craquelé of scheuren. Door deze te overlagen met 

StabUp blijft de toplaag flexibel en beweegt mee met de bestaande ondergrond. Hierdoor 

worden scheurvorming door wortelopdruk en oneffenheden in de StabUp-toplaag voorkomen. 

StabUp kan zowel handmatig als met een spreidmachine worden aangebracht in een laagdikte 

van 50mm.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

•  Voet- en wandelpaden

•  Fietspaden

•  Paden die zwaarder worden belast

•  Speelplaatsen en schoolpleinen

•  Paden op begraafplaatsen

•  Promenades en pleinen

•  Parkeerplaatsen 

•  Als ‘overlaag’

TECHNISCHE SPECIFICATIES

StabUp bestaat uit enkel hoogwaardige 

bouwstoffen. Door de toevoeging van twee 

100% natuurlijke bindmiddelen is StabUp 

minder waterdoorlatend dan Stabilizer, maar 

sterker, stabieler en lager in onderhoudskos-

ten. StabUp is 100% natuurlijk en CO
2 
neutraal. 

StabUp is verkrijgbaar in de 4 onderstaande 

kleuren.

EIGENSCHAPPEN

• Sterk en stabiel

•  100% natuurlijk en kleurecht

•    Herbruikbaar en eenvoudig  

te repareren

•  Lage onderhoudskosten

•  Geringe onkruidgroei

•  Rolstoel- en rollatorvriendelijk

• Onkruidbestrijding door middel van 

branden niet mogelijk

Maas mix
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PADEN OP BUITENPLAATS ELSTWOUT TE ZUID-KENNEMERLAND

Buitenplaats Elswout brengt je terug naar de tijd van weelderige buitenverblijven van rijke kooplieden. Landgoed 

Elswout is vrij toegankelijk. Naast diverse wandelpaden kun je er genieten van diverse bijzondere monumenten. De 

Oranjerie op Elswout is een prachtige plek voor huwelijks- en bedrijfsfeesten.

StabUp

Complete vervanging van het asfaltpad, dat dwars door een beukenlaan loopt, bleek hier niet mogelijk door de 

ingroei van wortels. Na overleg met onze specialisten is er gekozen voor StabUp, een innovatie van ecoDynamic, 

speciaal ontwikkeld voor het overlagen van bestaande asfaltpaden.

 

De StabUp is over de bestaande paden heen gelegd zodat men niet hoefde te graven en er geen zware machines 

nodig waren. Hierdoor konden beschadigingen aan bomen voorkomen worden. Het resultaat is een sterk, stabiel en 

flexibel pad dat past is de ‘groene’ omgeving van Buitenplaats Elswout.

Recente project

Heeft dit product u geïnspireerd?

Wij wisselen graag met u van gedachte over de diverse toepassingen van StabUp en andere 100% natuurlijke producten 

van ecoDynamic.

U kunt contact opnemen met een van onze adviseurs op telefoonnummer 030-22 131 51

STABUP WANDELPAD, KOOIKERSPAD TE HOUTEN

In het Kooikerspark te Houten, ter hoogte van de Tappersgilde, heeft de gemeente Houten asfaltpaden vervangen 

voor StabUp. De bestaande asfaltpaden waren moeilijk toegankelijk en voldeden niet meer.

De paden zijn verhard met de natuurlijk gebonden halfverharding StabUp om de begaanbaarheid en parkachtige 

uitstraling te vergroten.


