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1 Onderwerp 

Gras-kunststofplaten zijn kunststofplaten met raatvormige structuur die aangewend 
worden voor het wapenen van grasmatten en/of berijdbare oppervlakken. 

2 Referentienormen 

NBN EN 124 Roosters en deksels voor putten en kolken voor 
verkeersgebieden - Eisen, typebeproeving, markering en 
kwaliteitsbeheersing 

NBN EN 12061 Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van thermoplasten - 
Beproevingsmethode voor de slagweerstand 

3 Kenmerken 

3.1 Vorm, afmetingen en verbinding 

3.1.1 Vorm 

De gras-kunststofplaten hebben een raatvormige structuur en prismavormige 
verticale holten. 

3.1.2 Bovenvlak 

De begroeibare oppervlakte bedraagt minstens 85 % van de plaatoppervlakte. 

3.1.3 Legvlak 

De onderzijde van de plaat is geperforeerd ter plaatse van elke maas en aldus 
doorwortelbaar over minstens 50 % van de inwendige maasoppervlakte. 

De (theoretisch berekende) druk gegenereerd door een wiellast van 7,5 ton op de 
ondergrond bedraagt niet meer dan 2 MPa.   
Bij de berekening is: 
- de oppervlakte van het wiel 300x200 mm; 
- de last 7,5 ton; 
- de verdeling van de kracht in de gras-kunststofplaat gebeurt onder een hoek van 

45° d.w.z. dat het oppervlak waarmee wordt gerekend  gelijk is aan (300 + 2h) x 
(200 + 2h) met h = de hoogte van de plaat. 

3.1.4 Hoogte 

De hoogte wordt gemeten van de onderkant van de zool van de plaat tot de 
bovenkant van de plaat.  D.w.z. dat eventuele uitstulpingen aan de onderkant van de 
zool (voor versteviging, verankering ...) niet worden meegemeten. 

De minimumhoogte bedraagt 30 mm. 
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Noot 1: In functie van de toepassing kan een grotere minimumhoogte worden 
geëist (zie verder). 

Noot 2: Bijlage A geeft aanbevelingen voor de opbouw van een verharding met 
gras-kunststofplaten. 

3.1.5 Verbinding 

De verbinding tussen 2 platen kan een kracht opnemen in het vlak van de platen (dit 
wil zeggen een horizontale trekkracht ter hoogte van de verbinding). 

Een losse verbinding kan geen kracht opnemen loodrecht op het vlak van de platen 
(dit wil zeggen een verticale afschuifkracht); een vaste verbinding wel. 

3.2 Materiaal 

3.2.1 Kunststof 

De gras-kunststofplaten worden gemaakt uit gerecycleerd recycleerbaar PE. 

3.2.2 Duurzaamheid 

Het materiaal is duurzaam zodat geen aanleiding wordt gegeven tot wijziging van de 
kenmerken. 

Noot 1: Een proefmethode voor het beoordelen van de duurzaamheid is ter studie. 

Noot 2: Het is de verantwoordelijkheid van de producent er voor te zorgen dat zijn 
product voldoet aan alle geldende milieu-hygiënische eisen. 

3.3 Mechanische kenmerken 

3.3.1 Druksterkte 

De gras-kunststofplaat wordt onderworpen aan een belastingsproef. 

Belastingsproef volgens NBN EN 124 en volgende bepalingen: 

- De onderzijde van de kunststofplaat is volledig gesteund op een stalen plaat.  De 
stalen plaat dient vlak, glad en proper te zijn en mag tijdens de proef geen 
vervorming ondergaan die het resultaat van de proef kan beïnvloeden. 
Eventuele verankeringspennen, vast aan de kunststofplaat, worden verwijderd. 

- Op de bovenzijde van de kunststofplaat wordt centraal gedrukt met een stempel 
diameter 250 mm beschreven in NBN EN 124. 

- Conditionering: min. 24 h in lucht bij een temperatuur van (23±2) °C. 
- De temperatuur bedraagt (23±2)°C. 
- De belastingssnelheid bedraagt 2 kN/s. 

De druksterkte Fmax (kN) is: 

- hetzij de maximale kracht indien dit maximum zich voordoet voor een vervorming 
van 15 % is bereikt; 

- hetzij de kracht bij een vervorming van 15 % indien de maximale kracht zich 
voordoet bij een vervorming die groter is dan 15 %. 
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3.3.2 Vervorming 

Bij een belastingsproef volgens 3.3.1 wordt de indrukking gemeten in mm bij een last 
van 40 kN. 

De relatieve vervorming in % (= verhouding van de indrukking t.o.v. de initiële hoogte 
van de plaat) wordt berekend. 

3.3.3 Impactweerstand 

De impactweerstand wordt bepaald door de kunststofplaten vanop een bepaalde 
hoogte te laten vallen op een harde betonnen vloer.  Voorafgaandelijk worden de 
kunststofplaten geconditioneerd op 0 °C.  De impact  gebeurt op een hoek van de 
kunststofplaat. 

Deze methode is geïnspireerd op NBN EN 12061 en de volgende bepalingen gelden: 

- Conditionering:  min. 4 h in lucht bij een temperatuur van (0±2) °C. 
- De temperatuur bedraagt (0±2)°C. 

3.3.4 Treksterkte verbinding 

De sterkte van de verbinding tussen 2 kunststofplaten wordt aan de hand van een 
trekproef geëvalueerd.  Het is verbinding per verbinding die getest wordt, niet de 
volledig gemonteerde platen.  Een individuele verbinding wordt bijgevolg uit de plaat 
gezaagd.  Drie verbindingen worden getest. 

De gemiddelde treksterkte van de drie verbindingen wordt omgerekend naar een 
treksterkte per lopende meter, rekening houdend met het aantal verbindingen per 
lopende meter. 

De volgende bepalingen gelden: 

- Treksnelheid:  10 mm/min. 
- Conditionering:  min. 24h in lucht bij een temperatuur van (23±2) °C. 
- De temperatuur bedraagt (23±2)°C. 
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3.3.5 Eisen 

Kenmerken 

Hoogte Druksterkte Vervorming 
bij 40 kN 

Impact Treksterkte verbinding 

mm kN % m kN/m type 

Gebruiksklasse 

min. min. min. min. min.  

Toepassing 

A 50 75 2 3,0 3 vast wegberm 
intensieve belasting 

B 38 50 2 2,0 1,0 los(2)/vast 
parking 

gewone belasting(1) 

C 30 25 --- 1,0 0,5 los/vast voetgangers 
lichte belasting 

(1) Brandweerwagens toegelaten in geval van nood.  Geen zwaar verkeer toegelaten. 

(2) In het geval van een losse verbinding is het gebruik van verankeringspennen verplicht.  De 
verankeringspennen kunnen deel zijn van de plaat of extra worden bijgeplaatst bij installatie. 
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Bijlage A  (informatief): 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 is 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 ten allen tijde doorlatend te zijn waardoor kalksteen of 
gebroken puin als materiaal uitgesloten is. 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 is 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 ten allen tijde doorlatend te zijn waardoor kalksteen of 
gebroken puin als materiaal uitgesloten is. 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). 
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• 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 verankeringspennen verhoogt de wrijving tussen de plaat en de 
fundering en is noodzakelijk in het geval: 
- van toepassing in hellende vlakken (taluds, steile opritten ...); 
- dat losse verbindingen worden toegepast voor gebruiksklasse B. 

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, à rato van 50 g/m². 
Een voorbeeld van een geschikt grasmengsel is een zaadgoed dat bestaat uit 
een mengeling 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 degelijke graszode is verkregen. 

Noot 2: De opvulling dient ten 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 ten allen tijde doorlatend te zijn waardoor kalksteen of 
gebroken puin als materiaal uitgesloten is. Het gebruik van een discontinue 
korrel voorkomt waterplassen. 

 


