
 

 

DÉ ECOLOGISCH VERANTWOORDE BODEMVERSTERKING MET 
OPTIMALE WATERDOORLAATBAARHEID 

 

 

Architecten, ingenieurs en ontwerpers zijn zich 

steeds meer bewust van het belang om juist 
die verhardingen te gebruiken die samen met 
waterbeheer en groen de juiste combinatie vormen 
voor een duurzame en ecologische toepassing. 

 
Waarom is het beter te kiezen voor het gebruik van 
bodemplaat dan voor verzegeling van het oppervlak 

d.m.v. klinkers, asfalt of beton? 

 
Indien er gekozen wordt voor asfalt, beton of klinkers 
dan is dit een  ingreep  die  (catastrofale)  gevolgen 
heeft voor  het  ecologisch  evenwicht.  Hieronder 
enkele belangrijke argumenten om voor een 
waterdoorlaatbare bodemversteviging te kiezen. 

 

Hoogwatergevaar. 
Neerslag kan niet meer langzaam door de bodem 
worden opgenomen, maar wordt afgevoerd via het 
afwateringsysteem rechtstreeks naar kanalen en 
rivieren, die op hun beurt overstromen. 

 

De nieuwvorming van grondwater wordt enorm 

geremd. 

Omdat regenwater niet meer de mogelijkheid 
krijgt om op natuurlijke wijze door de ondergrond 
te worden opgenomen, ontstaat er verdroging en 
verlaging van de grondwaterstand. 

 

Wateroverlast door overbelastte 

rioleringssystemen. 
Het regenwater moet geheel worden afgevoerd 
door de rioleringsystemen. Bij hevige regenbuien 
veroorzaakt dit regelmatig wateroverlast en 
overstromingen omdat rioleringssystemen vaak niet 
voldoende capaciteit hebben. 

 

Een enorme kostenpost door aanleg van 

afwateringsystemen. 

Regenwater moet op steeds meer plaatsen worden 
opgevangen om overloop en overlast te beperken, 



 

 
 
 
 
 

   
 

wat enorme onnodige kosten met zich meebrengt. 

Afwateringsystemen moeten onderhouden en aangelegd worden op plaatsen 
waar dat anders niet nodig zou zijn. 

 

Neerslag wordt afvalwater. 

Ondanks vele toepassingsmogelijkheden loopt neerslag, zonder deze effectief te 

gebruiken, weg in ons afwateringsysteem. 
 

Klimaatverandering. 

Door verzegeling van het oppervlak ontstaat er op veel plaatsen een zogenaamd 
stadsklimaat. Het verharde bodemoppervlak houdt meer warmte vast waardoor  
vooral in de zomermaanden de afkoeling wordt tegengehouden. 

 

Beïnvloeding van de bodemruimte. 

De water- en zuurstofhuishouding in de bodem worden ernstig verstoord, 
waardoor bodemorganismes uitsterven. Schadelijke stoffen uit de lucht en het 
water worden niet  meer  door  de  bodem  vastgehouden  maar  rechtstreeks  in 
het oppervlaktewater geloosd. 

 

Verkleinen van leefruimte voor planten en dieren. 

Biotopen worden vernietigd en gevoelige soorten uitgeroeid en door andere 
soorten die zich wel kunnen aanpassen verdrongen of vernietigd. 

 
Deze situaties  worden  in  dichtbevolkte  gebieden  alleen  maar  versterkt. 
Juist daar waar de waterbehoefte het grootst is, vormt zich steeds minder 
grondwater. 

 

CONCLUSIE: 

Het vrijmaken van het bodemoppervlak is absoluut noodzakelijk, opdat de 
bodem het regenwater weer kan absorberen en het natuurlijke evenwicht wordt  
hersteld. Dit werkt kostenbesparend en zorgt voor minder overlast. 



 

 

BODEMPLATEN VAN BETON EN KUNSTSTOF MET ELKAAR VERGELEKEN. 
 

 

 

Product en toepassing bodemplaat van beton kunststof bodemplaat Eco module 

A. Constructie 
1. Materiaal: 
2. Begroeiing oppervlak 
3. Vasthouden van water 
4. Wateropname door materiaal 
 
5. Optisch 

 

 

 

 
6. Gewicht 
7. Warmteopname door materiaal 
8. Op maat te zagen 

 
beton 
ca. 60% 
niet mogelijk 
beton neemt tot 20% 
van het water op 
- kleur: grijs 
- de celwand is altijd zichtbaar 

dikte ca.15-20 mm 
- ongelijkmatige groei 
- bodem droogt snel uit 

doordat beton water opneemt 
ca. 120kg/m² 
ja 
nee 

 
kunststof 
ca. 85-95% 
mogelijk door waterreservoir 
geen 
 

- kleur: groen/grijs/zwart e.a. 
- celwand is bijna niet zichtbaar 

dikte 3-5 mm 
- gelijkmatig begroeiing 
- water kan 100% 
opgenomen worden 
ca. 4- 8kg/m² 
nee 
ja 

 

 

bij correcte legwijze goed 
tot ca. 380 ton /m² 
horizontaal en vertikaal 
gesloten oppervlak 
één naadloos geheel 
krachtoverbrengende verbinding, 
bij oneffenheden is de kans op 
breken minimaal 

 

 

 
middel 
door geringe gewicht door 1 tot 2 
personen te leggen 
ca. 100-250m²/uur 
ca. 37,2m² tot ca 54,8m² 
ca.1265 tot ca 1863m² 

 

 

 
verhoudingsgewijs goedkoop 
door haar gewicht, ook bij grote 
afstanden geringe kosten 
goedkoper dan beton en bijna 
gelijk aan Eco module 
Zie punt 11 van Montage 

 
kunststof 
ca. 50 % 
niet mogelijk 
geen 

 

- kleur: grijs 
- de celwand is altijd zichtbaar 

dikte ca. 1,2 cm 
- ongelijkmatige groei 
- neemt geen water op 
laat wel water door 
ca. 31,3 kg/m² 
nee 
ja 

 

B. Functionaliteit 
9. Begaanbaarheid: 
10. Stabiliteit/belastbaarheid 
11. Verbinding v/d platen 

 

12. Aanpassing aan de ondergrond 

 

bij correcte legwijze goed 
ca. 40 ton/tegel 
niet mogelijk, los 
geen gesloten oppervlak 
 
geen krachtoverbrengende 
verbinding, bij oneffenheden 
in de ondergrond kans op breken 
groot 

 

bij correcte legwijze goed 
ca.  50 ton/tegel 
horizontaal en vertikaal 
gesloten oppervlak 
één naadloos geheel 
krachtoverbrengende verbinding, 
door holle structuur 
perfecte grip op ondergrond 
breekt niet 

 

C. Montage 
13. Moeilijkheidgraad van het leggen 

 

14. Te leggen m2/uur 
15. Aantal per pallet 
16. Aantal m2 per vrachtwagen 

 

hoog 
door het zware gewicht is het door 
1 persoon alleen moeilijk te leggen 
ca. 30-50 m²/uur 
ca. 8m² 
ca. 200m² 

 

middel 
door 1 tot 2 personen te leggen 
speciale machines zijn ook mogelijk 
ca. 50-120m²/uur 
19,2 m² 
652.8 m² 

 

D. Calculatie 
17. Materiaalprijs 
18. Transportkosten 

 

m² prijs af fabriek ongeveer gelijk 
ca. 5 keer hoger door zwaar gewicht 
onrendabel bij grote afstanden 

 

 

in verhouding tot beton goedkoper 
t.o.v. bodemplaat iets duurder 

19.Legkosten ca 30% hoger dan kunststof bijna gelijk aan bodemplaten 

 
Zie punt 11 van Montage Zie punt 11 van Montage 

 
 

Buiten de hierboven genoemde items, kunnen afhankelijk van de situatie nog meerdere punten worden toegevoegd. 



 

 

TOEPASSINGEN 

Openbare ruimte 

• Parkeerplaatsen en in- en uitritten 
• Speelplaatsen en -tuinen 
• Wandelpaden, bijvoorbeeld in parken, 

volkstuinen en op begraafplaatsen 
• Versteviging van wegkanten en bermen 
• Helikopterlandingsplaatsen 
• Talud- en oeverversteviging 
• Dijkversteviging 
• Wegen en paden in moerasgebieden en 

natuurgebieden 

•[tijdelijke] verharding van de ondergrond 

 
Sport en Recreatie 

• Sportterreinen; 
toeschouwers(staan)plaatsen 

• Verbindingspaden 

 
 
 

• Tennisparken 
• Maneges en manegeterreinen 
• Golfbanen 
• Dierenparken en -tuinen 
• Openluchttheaters 
• Speelplaatsen en speeltuinen 
• Vakantieparken 
• Evenemententerreinen 

 

Rondom het Huis 
• Opritten van garages en parkeerhavens 
• Tuinpaden 
• Begroeide platte daken 
• Geveldrainage met kiezelvulling 
• Verharding van de ondergrond; tijdelijk 

of permanent 

 
 

    
 

ECOLOGISCHE VOORDELEN 

Positieve werking op waterkringloop 

Gedecentraliseerde doorlaatbaarheid van de bodem voor regenwater, zonder 
waterafvoer of kanalisatie. Geen afwateringsysteem nodig, dus geringere kosten. 
Asfalt, beton, stenen enz. houden warmte vast wat een ongunstige invloed op het 
klimaat heeft. Bijdrage aan de vorming van nieuw grondwater, en voorkoming van 
hoogwater. Beschermt tegen erosie. 

 
Creëren van een optisch mooier en natuurlijker landschap 

Meer rust in woonomgevingen creëren door de aanleg van groen. 
Natuurlijk materiaal werkt rustgevend en dat kan men van beton niet zeggen. 
Veel groen in de leefomgeving. 

 
Het is eenvoudiger om vergunningen te krijgen, omdat men zich makkelijker aan 
de milieurichtlijnen kan houden. De verhouding tussen bebouwd en onbebouwd 
wordt hersteld omdat oppervlak van beton, steen en asfalt als bebouwd gelden. 
Er komt meer groen in plaats van beton, asfalt of klinkers. 
Daar waar regels voor natuurgebieden gelden kunnen grasplaten meestal wel 
gebuikt worden. 



 

MULTI-RASTERS 

Voordelen Multi-rasters 

• Eenvoudig en snel gelegd door voormontage van bijna 1 m2
 

• Stabiel en schuift niet door uniek kliksysteem naar alle zijden 

• Voorzien van ogen om het raster te verankeren met kunststof of 

stalen spijkers [ideaal op hellingen en oevers) 

• Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar [10 0-1 50 m2 ; per uur ) 
• Licht in gewicht 8 ,0 5kg/ m2 [Multi-raster- pro) en 4,2kg/ m2  [Multi-raster) 

• Uiterst stabiel, ook bij intensieve zware belasting door bijvoorbeeld vrachtauto's 

[tot 380 ton/ m2
) bij het Multi-raster pro en zware belasting door auto's 

[tot ca. 250 ton/ m2 bij Multi-raster. 

• Geschikt voor tijdelijke verharding 
 

• Vorst- en UV-bestendig 

• Vormvast oak bij temperatuur schommelingen 

• Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken 

• 0ptimale groeiomstandigheden door een groot kamervolume en door 

water- en voedingsreservoirs 

• Behoud van het microklimaat en de leefruimte van micro-organismen 
• Begroeiing tot bijna 1000/o 

• ldeale bescherming voor wortels en boomschors 

• Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen 
 
 

• Perfecte bescherming tegen erosie 

• 0veraltoepasbaar 

• Geschikt voor calamiteitenstr oken 
• Volledig recyclebaar 
• Getest door toonaangevende instanties en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Geschikt voor: 
zéér zware belasting 
Copro gecertificeerd 
klasse A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiaal : HDPE uit gerecycled kunststof 
Afmetingen: ca.585 (l) x390(b) x51 (h)mm 
Oppervlakte per raster: ca. 0.228m² 

Aantal rasters per m²:  4.38 
Gewicht per raster: ca.1435 gram 
Belastbaarheid: > 300 ton per m² ongevuld 
Kleuren: standaard in zwart 

Andere kleuren op aanvraag 
Verpakking: europallet 80x120x240 cm 
Aantal per pallet: 160 rasters (40 lagen á 4 stuks) 
Aantal m² per pallet: ca. 36,5 m² 

 
Geringe verschillen in kleur en afmeting zijn door het gebruik van gerecycled materiaal mogelijk. 

 
 
 
 
 

Copro gecertificeerd 
klasse A 



 

 
 
 
 
 

Bestektekst Multi-raster pro A® 
 

Bodemverstevigingsplaten uit HDPE gerecycled materiaal met klavervormige kamers 
Bovenzijde voorzien van antislip oppervlak 
Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding 
Mogelijkheid om te voorzien van markeringsnoppen en te verankeren 
1m² multiraster= ca. 0,9m² open oppervlak. 9/10 van het oppervlak is onbedekt 
Inhoud van het te vullen oppervlak per m²= ca.0,04m³ (b.v. split) 
Ongevuld belastbaar >300 ton per m² 
Afmeting per plaat ca.585x390x51 mm 
Gewicht ca 6 kg per m² 
Standaardkleuren: zwart 
Volledig recyclebaar 
Geschikt voor zeer zware belasting gebruiksklasse A COPRO gecertificeerd  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Copro gecertificeerd 
klasse A 



 

 
 
 
 
 
 

 

Geschikt voor zeer zware belasting 
 

Specificaties Multi-raster 
 

Materiaal: HOPE uit gerecycled kunststof 

(milieuvriendelijk en UV-bestendig) 

Afmetingen: 585 (I) x 390(b) x 50 (h) mm 

Oppervlak per raster: ca. 0,228 m2
 

Aantal rasters per m2
: 4,37 

Gewicht per raster: ca. 1,84 kg 

Belastbaarheid: tot 380 t on/ m2
 

Kleuren:  Standaard in groen en zwart, grijs 

andere kleuren op aanvraag leverbaar. 

Verpakking: 

Aantal per pallet : 

Aantal m2 per pallet: 

Rasters per laag: 

Lagen per pallet: 

Europallet 80 x1 20 cm 

200 rasters 
45,55m2

 

4 
50 

m2  per laag: 0 ,913 m 2 voor gemonteerd 
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Bestektekst Multi-raster pro® 

 
Bodemverstevigingsplaten uit HDPE gerecycled materiaal met klavervormige kamers 

Bovenzijde voorzien van antislip oppervlak 

Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding 

Mogelijkheid om te voorzien van markeringsnoppen en te verankeren 

1m² multiraster= ca. 0,9m² open oppervlak. 9/10 van het oppervlak is onbedekt 

Inhoud van het te vullen oppervlak per m²= 0,04m³ (b.v. split) 

Ongevuld belastbaar tot 380 ton per m2 

Afmeting per plaat 585x390x50 mm 

Gewicht ca 8 kg per m2 

Standaardkleuren: groen, zwart en grijs 

Volledig recyclebaar 

Geschikt voor zeer zware belasting gebruiksklasse A (vrachtverkeer, bermversteviging)  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geschikt voor: zware belasting 

0 

Multi aster 
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Bestektekst Multi-raster® 

 
Bodemverstevigingsplaten uit HDPE gerecycled materiaal met klavervormige kamers 

Bovenzijde voorzien van antislip oppervlak 

Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding horizontaal en verticaal 

Mogelijkheid om te voorzien van markeringsnoppen en te verankeren 

1m² multiraster= ca. 0,9m² open oppervlak. 9/10 van het oppervlak is onbedekt 

Inhoud van het te vullen oppervlak per m²= 0,04m³ (b.v. split) 

Ongevuld belastbaar tot 250 ton per m2 

Afmeting per plaat 585x390x38 mm 

Gewicht ca. 4,3 kg per m2 

Standaardkleuren: groen, zwart en grijs 

Volledig recyclebaar 

Geschikt voor normale belasting gebruiksklasse B/C (parkeerplaatsen, opritten enz)  
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ECOMODULE 
 

Een uniek produkt! 
Door zijn revolutionaire 3D verbin- 
dingssysteem is de Ecomodule uniek 
in zijn soort. Zelfs bij een ondergrond 
die niet optimaal is blijven de modules 
perfect op hun plaats liggen. 

 

 

Voordelen Eco-Module 
• Voorzien van een uniek 3D verbin- 

dingssysteem 
• Eenvoudig zonder stof op maat te za- 

gen. 
• Gemakkelijk te leggen door het lage 

gewicht van 4 kg per plaat. 
• Breekt niet bij opslag, transport of ver- 

leggen. 
• Geschikt voor zeer zware belasting, 

>40 ton/module, en om met vrachtwa- 
gens overheen te rijden. 

• Zuurbestendige materiaalsamenstelling. 
• Prettig om over heen te lopen voor 

mens en dier. 
• Recyclebaar. 
• Neemt geen water op waardoor het 

vorstbestendig is. 
• Geen scherpe kanten waaraan men 

zich kan snijden. 

 
 
 

 
Specificatie Eco-Module 
Materiaal: gerecycled kunststof 
Afmetingen: ca. 586 (l) x 396 (b) x 60 (h) 
mm 
Oppervlakte per raster: ca. 0,240 m² 

Aantal rasters per m²: 4,2 
Gewicht per raster: ca. 4 kg 
Belastbaarheid: > 40 ton/module 
Kleur: Steengrijs. 
Verpakking: Europallet 80x120cm 
Rasters per pallet: 140 
Ca. 32 m² per pallet 
Rasters per laag:  4 
Lagen  per  pallet:  35 
m² per laag: ca. 0,96m² 

 

 

Opvulhoeveelheid: 
Voor 100m² Ecomodule heeft men ca. 3m³ vulmateriaal nodig. 
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ECOMODULE 

 

     
 

Bestektekst Eco-module 
- Revolutionair 3D verbindingssysteem 
- Bodemversteviging platen uit gerecycled materiaal met holle-wandsys- 

teem 
- Vorstbestendig 
- 1m² Eco-module = ca. 0,38m² open oppervlak. 1/3 van het oppervlak is 

onbedekt. 
- Inhoud van het te vullen oppervlak per m²= 0,03m³ (b.v. split) 
- Bestand tegen zuren en oliën 
- Geen vochtopname 
- Oppervlak voorzien van antislip 
- Afmeting per plaat ca. 586X396x60 mm 
- Gewicht ca. 4 kg per plaat 
- Kleur grijs 
- Volledig recyclebaar 

 

 
Doorsnede bodemopbouw Eco-module 

 

Ecomodule 

 
Een gladde aangedrilde laag van 
2 tot 5 cm zand of split 

 
 

30 tot 40 cm gemengd grind 
(voor lichte belasting b.v. auto’s 
óf 50 cm kiezel voor zware 
belasting (vrachtverkeer) 

 
 
 
 



 

 

Doorsnede bodemopbouw   Eco-module bij gebruik in maneges. 

 
 
 
 
 
 
 

 
afschot ca. 0,5% 
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./  toplaag manegemengsel ca. 1Dem 

Ecomodule 59,6x39,6x6.5cm 

 
 
 

teelaarde of funderingslaag 

· ' · .' ..,,   - '   - Opvulling Ecomodule met split 3 / 5mm 

split 3 / 5mm 
laag van 3-5 cm goed aandrillen of walsen. 

funderlngslaag van split b.V. 32 / 7 0 
20cm dik goed met de drilplaat aangedr ild. 

 
 

ondergrond indlen gewenst waterondoorlatend 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afrastering 
 

Boordband 

Opvulling Eco mo dule met splitt 3/5mm 

/ 
/ Ecomodule 59.6x39.6x6,5cm 

L J- 'LT.'l 'I.L'J. i  LlJI  I: D:IJD:/  Ecomodulegevuld met split 3/5mrn 

split3/ 5mm 
laag van 3-5 cm goed aandr illen of walsen. 

funderingslaag van split b.v. 32 / 70 
15cm dik goed met de drilplaat aangedrlid of met wals gewalst 

 

ondergrond b.v. waterondo□rlatend  



 

 
 

 
 

Legvoorbeeld. 

 
 

 
 
 
1. De grond wordt eruit gehaald. Diepte afhankelijk 

van de te dragen  last.  Bij  personenauto’s  20- 

30 cm diep. Bij zeer slecht waterdoorlaatbare 

grondsoorten adviseren wij 40 cm uit te graven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Randbegrenzing leggen of controleren indien 

vooraf aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
3. 10 tot 20 cm egaal opvullen met gebroken puin. 

Vervolgens een laag van ca. 4 cm zand met 

compost gemengde grond aanbrengen en de 

bodem mooi recht maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ondergrond egaliseren en aantrillen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Daarna kunt u de bodemplaten het beste in 

rijen uitleggen. 

 
 

6. Oppervlak aantrillen 

 
 
 

 
7. Bodemplaten worden gevuld met een mengsel 

van compost en lavasteen of teelaarde. Het 

graszaad inzaaien en met een dunne laag zand 

afdekken (ter voorkoming van het wegwaaien). 

Gebruik graszaad dat geschikt is voor  een 

droge bodem. 

 
 
 
 
 
 

8. Besproei het oppervlak zodanig dat de vulling 

ca. 1cm onder de rand van de grasplaat komt 

te staan. Houd tenslotte de ondergrond goed 

vochtig totdat het gras begint op te komen. 

 
 
 
 
 

Graszaad gebruiken dat ook geschikt is voor 
droge bodems. Bodemplaatvulling, teelaarde 
met compost of zand gevuld. Vullaag voor het 

egaliseren gevuld met gele zond ca. 4 cm. 
Gebroken puin 15 tot 55 cm (naar gelang de 
belasting. 

 

Voorbeeld van laagdiktes 
- opritten 20-25 cm 
- parkeerplaatsen 25-30cm 
- zware vrachtwagens 45-55cm 



 

Advies voor opbouw van een verharding met gras-kunststofplaten 
 
A.1 Fundering 

A.1.1 Fundering voor intensieve belasting (wegberm) - gebruiksklasse A 

· Afgegraven en geëgaliseerde koffer met 1 tot 3 % helling. 

· Geotextiel volgens de bepalingen van PTV 829 - tabel 2: geotextiel gebruikt in de wegenbouw, 

toepassing ‘wegen (baanbed)’. 

· Laag verdichte steenslag 10/32 met een dikte van 0,30 m tot 0,50 m (eventueel met 10% 

tot 20% grond). De laagdikte in functie van de draagkracht van de ondergrond. 

· Geotextiel volgens de bepalingen van PTV 829 - tabel 5: geotextiel voor gebruik in 

drainagesystemen, met een dikte van minimaal 1,5 mm (bij 2kPa). 

· Bestratingsbed van 3 tot 5 cm porfiersteenslag 2/7 (eventueel met 30% zand). 

· Gras-kunststofplaat met vulling volgens A.3. 

 
Noot 1: 

De verharding dient te allen tijde doorlatend te zijn waardoor kalksteen, dolomiet of gebroken 

puin als materiaal uitgesloten zijn. Het gebruik van een discontinue  korrel  voorkomt 

waterplassen. 

Noot 2: 

De fundering moet voldoen aan een draagkracht van 110 MPa (plaatproef). 

 
A.1.2 Fundering voor gewone belasting (parking) - gebruiksklasse B 

· Afgegraven en geëgaliseerde koffer met 1 tot 3 % helling. 

· Geotextiel volgens de bepalingen van PTV 829 - tabel 2: geotextiel gebruikt in de wegenbouw, 

toepassing ‘wegen (baanbed)’. 

· Laag verdichte steenslag 10/32 met een dikte van 0,20 m tot 0,30 m (eventueel met 10% 

tot 20% grond).De laagdikte in functie van de draagkracht van de ondergrond. 

· Geotextiel volgens de bepalingen van PTV 829 - tabel 5: geotextiel voor gebruik in 

drainagesystemen, met een dikte van minimaal 1,5 mm (bij 2kPa). 

· Bestratingsbed van 3 tot 5 cm porfiersteenslag 2/7 (eventueel met 30% zand). 

· Gras-kunststofplaat met vulling volgens A.3. 

 
Noot 1: 

De verharding dient te allen tijde doorlatend te zijn waardoor kalksteen, dolomiet of gebroken 

puin als materiaal uitgesloten zijn. Het gebruik van een discontinue  korrel  voorkomt 

waterplassen. 

Noot 2: 

De fundering moet voldoen aan een draagkracht van 110 MPa (plaatproef) 

 
A.1.3 Fundering voor lichte belasting (voetgangers) - gebruiksklasse C 

· Afgegraven en geëgaliseerde koffer met 1 tot 3 % helling. 

· Geotextiel volgens de bepalingen van PTV 829 - 

tabel 5: geotextiel voor gebruik in drainagesystemen, 

met een dikte van minimaal 1,5 mm (bij 2kPa). 

· Bestratingsbed van 3 tot 5 cm 

porfiersteenslag 2/7 (eventueel met 30% zand). 

· Gras-kunststofplaat met vulling volgens A.3. 

 
A.2 Verankering 

Het gebruik van verankeringpennen voorkomt de wrijving 

tussen de plaat en de fundering en is noodzakelijk bij: 

- toepassing op hellende vlakken (taluds, steile opritten ...); 

- toepassing met losse verbindingen voor gebruiksklasse B. 
 

verankeringsspijker en 

universele parkeermarkering 



 

 

 

   
 
 

A.3 Opvulling 

A.3.1 Opvulling met gras 

· Het vullen van de holten gebeurt met een rijk mengsel. Een voorbeeld van een rijk mengsel 

is een homogeen mengsel van gebroken geëxpandeerde kleikorrels, fijne groencompost, 

gewassen rivierzand en meststof. 

 
Samenstelling van dit homogeen mengsel: 

- gebroken geëxpandeerde kleikorrels 4/8: 30 vol. %; 

- fijne groencompost: 40 vol. %; 

- gewassen rivierzand: 30 vol. %; 

- meststof: 1 kg/m³ mengsel. 

· Vul de gras-kunststofplaat op en verwijder het overtollige materiaal (afslepen). 

Het mengsel mag in geen geval verdicht worden. Besproei met water of laat inregenen zodat 

het vulmateriaal ongeveer 0,5 tot 1 cm onder de bovenkant van de gras-kunststofplaat zakt. 

· Zaai de gras-kunststofplaat in met een geschikt grasmengsel dat bestand is tegen dooizout, 

50 g/m². Een voorbeeld van een geschikt grasmengsel is een zaaigoed dat bestaat uit 

een mengsel van 4 geselecteerde variëteiten van raaigras en zwenkgras (60% Festuca 

Commutata (2 variëteiten) – 30% raaigras – 10% Festuca Rubra Rubra). 

 
Noot 1: 

Na afwerking worden de gras-kunststofplaten zo weinig mogelijk betreden 

of bereden tot een stevige graszode is verkregen. 

Noot 2: 

De opvulling dient te allen tijde doorlatend te zijn. Het gebruik van een 

discontinue korrel voorkomt waterplassen. 

 
A.3.2 Opvulling met steenslag 

· Vul op met fijne steenslag (vb. porfier 2/5 of porfier 2/7). 

· Sleep het overtollige materiaal af. 

 
Noot: 

De opvulling dient te allen tijde doorlatend te  zijn  waardoor  kalksteen, 

dolomiet of gebroken puin als materiaal uitgesloten zijn. Het gebruik van een 

discontinue korrel voorkomt waterplassen. 


