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  VOORWOORD 

 

Dit document bevat de technische voorschriften voor gras-/grindkunststofplaten. De eisen 
opgenomen in deze PTV beantwoorden aan noden vastgesteld door de verschillende 
belanghebbende partijen in functie van lokale gebruiken. 
 
De afnemer en/of gebruiker kunnen eisen dat de overeenkomstigheid van de 
gras-/grindkunststofplaten met de eisen van de PTV 828 aangetoond wordt door een 
aanvaardingskeuring bij levering. 
 
De overeenkomstigheid van de gras-/grindkunststofplaten kan ook gecertificeerd worden onder het 
vrijwillig COPRO-merk. In het kader van het COPRO-merk moet de leverancier de prestaties van de 
gras-/grindkunststofplaten verklaren voor alle kenmerken die relevant zijn voor de toepassing en de 
grenswaarden te waarborgen die door deze PTV 828 worden opgelegd. 
 
COPRO-certificatie is gebaseerd op volwaardige productcertificatie volgens 
NBN EN ISO/IEC 17067. 
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1.  INLEIDING 

 

1.1 TERMINOLOGIE 

1.1.1  Definities 
 
 

Bovenvlak Bovenzijde van de plaat.  

Fabricaat Geheel van gras-/grindkunststofplaten van hetzelfde producttype 
(A, B of C) overeenkomstig de gebruiksklasse omschreven in 
PTV 828 en die beantwoorden aan dezelfde technische fiche. 

Gebruiksklasse Klassering (A, B, of C) van de beoogde verharding met 
gras-/grindkunststofplaten in functie van frequentie van overrijding 
en het type verkeer. Wordt omschreven in hoofdstuk 7 van dit 
document. 

Legvlak Onderzijde van de plaat. 

Leverancier De partij die er voor moet zorgen dat de gras-/grindkunststofplaten 
beantwoorden aan deze technische voorschriften. 
Deze definitie kan van toepassing zijn op de producent, op de 
verdeler, op de invoerder of op de distributeur. 

Losse verbinding Verbinding tussen platen die een horizontale trekkracht kan 
opnemen, maar geen kracht loodrecht op het vlak (verticale 
afschuifkracht). 

Maas Opening in de plaat. 

Maasoppervlakte Oppervlakte van de open ruimte gevormd door de mazen in de 
plaat. Deze oppervlakte kan verschillen naargelang ze 
geëvalueerd wordt ten opzichte van het bovenvlak of het legvlak. 

Onpartijdige instelling Instelling die onafhankelijk is van de leverancier of gebruiker en 
belast is met de aanvaardingskeuring bij levering. 

Producent De partij die verantwoordelijk is voor de productie van de 
gras-/grindkunststofplaten al dan niet in opdracht van een 
leverancier. 

Product Het resultaat van een industriële activiteit of proces. Daarmee 
wordt, in het kader van deze technische voorschriften, de 
gras-/grindkunststofplaten bedoeld. Het is de verzamelnaam voor 
alle fabricaten en producttypes waarop deze PTV van toepassing 
is.  

Productgroep Gras-/grindkunststofplaten worden aangewend voor het 
aanleggen van waterdoorlatende bestratingen. 

Productie-eenheid Aan een geografische plaats gebonden technische inrichting(en), 
gebruikt door een producent en waarin een of meerdere 
producten worden gemaakt. 
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Producttype Verzameling van fabricaten die behoren tot dezelfde 
gebruiksklasse volgens hoofdstuk 7 van dit document. Een 
gras-/grindkunststofplaat kan behoren tot type A, B of C. 

Proef Technische handeling die bestaat uit het bepalen van een of 
meerdere eigenschappen van een grondstof of product, volgens 
een gespecificeerde werkwijze. 

Referentiedocument Document dat de technische kenmerken, waaraan het  materieel, 
de apparatuur, de grondstoffen, het productieproces en/of het 
product, moeten voldoen, specificeert (een norm, een bestek of 
elke andere technische specificatie). 

Typekeuring Een reeks controles om de kenmerken van een fabricaat en de 
conformiteit ervan initieel vast te stellen of eventueel periodiek te 
bevestigen. 

Verankeringspin Uitsteeksel onderaan het legvlak van de plaat dat dient als 
verankering in de ondergrond. 

Vaste verbinding Verbinding tussen platen die zowel een horizontale trekkracht als 
een kracht loodrecht op het vlak (verticale afschuifkracht) kan 
opnemen. 

1.1.2 Afkortingen 
 

PTV Technische Voorschriften 

PE Polyethyleen  

1.1.3 Referenties 
 

Deze PTV bevat gedateerde en ongedateerde referenties. Voor gedateerde referenties is 
alleen de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is altijd de 
laatste versie van toepassing, inclusief eventuele errata, addenda en amendementen. 

 

NBN EN 124-1 Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en  
voetgangersgebieden - Deel 1: Definities, classificatie, algemene 
ontwerpprincipes, prestatie-eisen en beproevingsmethoden 

NBN EN ISO 13263 Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for  
impact strength (ISO 13263:2010) 

NBN EN ISO 7500-1 Metalen - Verificatie van éénassige statische beproevingstoestellen 
- Deel 1: Trek-/drukbanken – Kalibratie en verificatie van het 
krachtmeetsysteem 

PTV 827 Waterdoorlatende bestratingen: Systeem-, product- en 
plaatsingseisen 

SB 250  Standaardbestek 250 
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Van alle EN-normen die in dit reglement worden vermeld, is altijd de overeenkomstige 
Belgische publicatie NBN EN van toepassing. COPRO kan het gebruik van een andere dan 
de Belgische publicatie toestaan, op voorwaarde dat dit inhoudelijk identiek is aan de 
Belgische publicatie.  

 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DEZE PTV 

De actuele versie van deze PTV is gratis beschikbaar op de website van COPRO. 

Een papieren versie van deze PTV kan worden besteld bij COPRO. COPRO heeft het recht hier 
kosten voor aan te rekenen. 

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele, door de adviesraad 
goedgekeurde en/of door de Raad van Bestuur van COPRO bekrachtigde PTV. 

 

1.3 STATUS VAN DEZE PTV 

1.3.1  Versie van deze PTV 

Deze PTV betreft versie 5.0 en vervangt de vorige versie 4.0.  

1.3.2 Goedkeuring van deze PTV 

Deze PTV werd door de Adviesraad goedgekeurd op 6/12/2017. 

1.3.3 Bekrachtiging van deze PTV 

Deze PTV werd door de Raad van Bestuur van COPRO bekrachtigd op 09-02-2018. 

 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN REFERENTIEDOCUMENTEN 

1.4.1 Wetgeving 

Als bepaalde regels van deze PTV strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving, dan zijn de 
regels die voortvloeien uit de wetgeving bepalend. Het is de verantwoordelijkheid van de 
leverancier om daarop toe te zien en eventuele tegenstrijdigheden vooraf te melden aan 
COPRO. 
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1.4.2 Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid 

Als bepaalde technische voorschriften strijdig zijn met de richtlijnen betreffende veiligheid 
en gezondheid, dan zijn deze richtlijnen bepalend. Het is de verantwoordelijkheid van de 
leverancier om daarop toe te zien en eventuele tegenstrijdigheden vooraf te melden aan 
COPRO. 

1.4.3 Bijzonder bestek 

Als bepaalde regels uit het toepasselijke bijzonder bestek strijdig zijn met deze technische 
voorschriften, dan kan de leverancier dat aan COPRO melden.  

 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

Vragen of opmerkingen over deze technische voorschriften worden gericht aan COPRO. 
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2.  SITUERING VAN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

 

2.1 OPMAAK PTV 

2.1.1  Opmaak van deze PTV 

Deze technische voorschriften voor gras-/grindkunststofplaten werden opgesteld door de 
Adviesraad Gras-/grindkunststofplaten van COPRO.  

 

2.2 DOELSTELLINGEN 

2.2.1  Doel van deze PTV 

2.2.1.1 Deze PTV heeft tot doel om eisen vast te leggen voor gras-/grindkunststofplaten die 
gebruikt worden voor het verstevigen van grasmatten en/of berijdbare oppervlakken 
hetgeen kadert in de aanleg van waterdoorlatende bestratingen. 

 

2.3 SCOPE 

2.3.1  Onderwerp van deze technische voorschriften 

2.3.1.1 Gras-/grindkunststofplaten zijn rechthoekig, hebben een nagenoeg raatvormige 
structuur en prismavormige verticale holten. Ze worden vervaardigd uit gerecycleerd PE. 
Ze worden gebruikt voor het aanleggen van waterdoorlatende bestratingen, waardoor 
de maasoppervlakte zeer belangrijk is. Minstens 85 % van de plaatoppervlakte moet 
open zijn. Het legvlak is geperforeerd ter plaatse van elke maas. Elke maas op zich is 
aan het legvlak over minstens 50 % open ten opzichte van de respectievelijke 
maasoppervlakte, gemeten aan het bovenvlak. De gras-/grindkunststofplaat kan aan het 
legvlak voorzien worden van verankeringspinnen. 

2.3.2 Rondzendbrieven 

COPRO kan deze PTV aanvullen met een of meerdere rondzendbrieven, die integraal deel 
uitmaken van deze PTV. 
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2.4 REFERENTIEDOCUMENTEN 

2.4.1 Productnormen 

Er zijn geen toepasselijke productnormen voor gras-/grindkunststofplaten. Momenteel zijn 
er in deze PTV nog geen specifieke bepalingen opgenomen betreffende de duurzaamheid. 
Zodra er op Europees vlak bepalingen zijn betreffende de duurzaamheid van andere 
kunststofproducten uit PE zal bekeken worden of deze bepalingen kunnen omgezet worden 
in bepalingen voor de gras-/grindkunststofplaten. 

2.4.2 Bestekken 

Er zijn geen toepasselijke bestekken. 

2.4.3 Proefmethodes 

De toepasselijke proefmethode(s) zijn visuele controle van vorm en aspect en het bepalen 
van afmetingen en gewicht, druksterkte en vervorming, treksterkte en impactweerstand. 
Referenties voor de drie laatste vermelde proefmethodes zijn: 

NBN EN 124-1 Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en 
voetgangersgebieden - Deel 1: Definities, classificatie, algemene 
ontwerpprincipes, prestatie-eisen en beproevingsmethoden 

 
NBN EN ISO 13263 Thermoplastics piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for 
impact strength (ISO 13263:2010) 

2.4.4 Andere 

Andere toepasselijke referentiedocumenten zijn: 

PTV 827 Waterdoorlatende bestratingen: Systeem-, product- en 
plaatsingseisen 
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3 VOORSCHRIFTEN  

 

3.1 PRODUCTIE-EENHEID EN MATERIEEL 

3.1.1 Productie-eenheid 

3.1.1.1 De productie-eenheid (in haar geheel en al haar onderdelen) wordt verondersteld te 
beantwoorden aan elke toepasselijke wetgeving betreffende milieu, exploitatie, 
economie, enzovoort.  

3.1.1.2 Er worden geen bijkomende eisen gesteld aan de productie-eenheid.  

3.1.2 Materieel voor productie 

Er worden geen eisen gesteld aan het materieel. 

 

3.2 GRONDSTOFFEN 

3.2.1 Algemeen 

3.2.1.1 Elke grondstof wordt verondersteld te beantwoorden aan elke toepasselijke wetgeving. 
Grondstoffen die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid of die het herbuiken in het 
gedrang brengen, zijn uitgesloten. 

3.2.1.2 Er worden geen bijkomende eisen gesteld aan de grondstoffen.  

 

3.3 PRODUCTIEPROCES 

3.3.1 Productieproces en productieparameters 

 Er worden geen eisen gesteld aan het productieproces. 
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3.4 Gras-/grindkunststofplaten 

3.4.1 Algemeen 

3.4.1.1 De gras-/grindkunststofplaten voldoen aan de eisen vermeld in artikel 3.4.2 tot 3.4.7. 

3.4.1.2 Voor gras-/grindkunststofplaten voor aanleg van waterdoorlatende bestratingen zal de 
leverancier de prestaties voor de kenmerken vermeld in artikel 3.4.2 tot 3.4.7 altijd 
verklaren.  

3.4.2 Hoogte  

De producent legt voor de hoogte een nominale maat vast. De minimale hoogte is 
vastgelegd in artikel 3.5.1, afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse. De tolerantie voor 
de hoogte bedraagt -0,0 mm/+5,0 mm. 

De hoogte wordt bepaald volgens artikel 4.3 van deze PTV.  

3.4.3 Lengte en breedte 

De producent legt voor de lengte en de breedte een nominale maat vast, zowel voor de 
maximale lengte en breedte als de nuttige lengte en breedte in geplaatste toestand. De 
tolerantie voor deze afmetingen bedraagt ± 5 mm. 

De lengte en breedte worden bepaald volgens artikel 4.4 van deze PTV.  

3.4.4 Gewicht 

De producent legt voor het gewicht een nominale waarde vast. De tolerantie voor dit 
nominaal gewicht bedraagt ± 5 %. 

Het gewicht wordt bepaald volgens artikel 4.5 van deze PTV.  

3.4.5 Treksterkte van de verbindingen  

Het soort van verbinding (los of vast) is afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse en is 
vastgelegd in artikel 3.5.1. 

Een gras-/grindkunststofplaat kan verschillende ontwerpen van verbindingen hebben. De 
minimale treksterkte van de verbindingen is volgens artikel 3.5.1. 

De treksterkte wordt bepaald volgens artikel 4.6 van deze PTV.  
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3.4.6 Druksterkte en vervorming  

De minimale druksterkte en de vervorming bij een belasting van 40 kN zijn afhankelijk van 
de gekozen gebruiksklasse en worden vastgelegd in artikel 3.5.1. 

Druksterkte en vervorming worden bepaald volgens artikel 4.7 van deze PTV.  

3.4.7 Impactweerstand  

Na impact mag de gras-/grindkunststofplaat geen breuken vertonen, die de 
gebruiksgeschiktheid van de gras-/grindkunststofplaat belemmeren. Kleine plaatselijke 
vervormingen, waarbij de gras-/grindkunststofplaat nog functioneel is, worden niet als breuk 
aanzien. 

De impacthoogte voor de beproeving is afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse en is 
vastgelegd in artikel 3.5.1. 

Impactweerstand wordt bepaald volgens artikel 4.8 van deze PTV.  
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3.5 CLASSIFICATIE 

3.5.1 Classificatie 

  

Gebruiks 

klasse 

Kenmerken 

Toepassing 

Hoogte Druksterkte Vervorming 
bij 40 kN 

Impact 

hoogte 
Verbindingen 

mm kN % m Treksterkte Soort 

kN/m 

A ≥ 50,0 ≥ 75 ≥ 2,0 ≥ 3,0 ≥ 3,0 Vast Zie hoofdstuk 7 

B ≥ 38,0 ≥ 50 ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 1,0 Los (1) / vast Zie hoofdstuk 7 

C ≥ 30,0 ≥ 25 n.v.t. ≥ 1,0 ≥ 0,5 Los / vast Zie hoofdstuk 7 

(1) In het geval van een losse verbinding is het gebruik van verankeringspinnen verplicht (zie 4.5). Deze verankeringspinnen kunnen 
een deel van de plaat zijn of extra worden bijgeplaatst tijdens de installatie. 
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4 PROEFMETHODES 

 

4.1 MONSTERNEMING 

4.1.1 Monsterneming 

De monsterneming gebeurt tijdens de productie of uit stock. 

 

4.2 MONSTERVOORBEREIDING 

4.2.1 Monstervoorbereiding 

Er moet gezorgd worden dat de platen vóór beproeving voldoende zijn afgekoeld. Ideaal 
worden de platen 24h in lucht geconditioneerd bij 23 ± 2°C. Als nodig worden 
verankeringspinnen verwijderd voor de bepaling van de hoogte en de druksterkte. 

 

4.3 Hoogte 

4.3.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men de hoogte van de gras-/grindkunststofplaat. 

4.3.2 Instrumenten 

Schuifmaat of alternatief meetmiddel met aflezing tot op 0,1 mm of kleinere eenheid. 

4.3.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1. 
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4.3.4 Methode 

4.3.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.  

 De gras-/grindkunststofplaat wordt geplaatst op een volledig vlakke ondergrond. De 
verankeringspinnen aan het legvlak van de plaat worden verwijderd of er worden 
uitsparingen voorzien in de ondergrond. Op de bovenkant wordt een stevige lat geplaatst 
die minimaal de lengte (of breedte) van de plaat bedraagt + 10 cm. Deze lat wordt altijd 
in het midden van de plaat op de plaat gelegd, 1 keer in de lengterichting, 1 keer in de 
breedterichting, evenwijdig met de zijde van de plaat. Voor elke richting wordt altijd op 5 
cm van de plaat de afstand tussen de onderkant van de lat en de ondergrond gemeten 
(2 metingen per richting) op 0,1 mm nauwkeurig. De uiteindelijke hoogte van de plaat is 
het gemiddelde van de 4 metingen, afgerond op 0,1 mm. 

 Als alternatief mag de plaat met de bovenzijde op de ondergrond geplaatst worden. In 
voorkomend geval worden de verankeringspinnen die dan het plaatsen van de stevige 
lat verhinderen verwijderd. 

4.3.5 Resultaat 

De hoogte wordt bepaald tot op 0,1 mm.  Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eis 
betreffende de hoogte. 

4.3.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de 3 hoogtemetingen en het gemiddelde, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.3. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen. 
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4.4 Lengte en breedte 

4.4.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men de lengte en breedte van de gras-/grindkunststofplaat. 

4.4.2 Instrumenten 

Schuifmaat of alternatief meetmiddel met aflezing tot op 1 mm of kleinere eenheid. 

4.4.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1. 

4.4.4 Methode 

4.4.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.  

 De gras-/grindkunststofplaat wordt geplaatst op een volledig vlakke ondergrond. Voor de 
bepaling van de lengte van de plaat wordt langs beide breedte-kanten een lat gelegd, 
die minstens de lengte van de plaat bedraagt + 10 cm. Op 5 cm van de plaat wordt 2 keer 
de lengte gemeten op 1 mm nauwkeurig. De lengte van de plaat is het gemiddelde van 
beide metingen, afgerond op 1 mm. Voor de breedtebepaling wordt analoog gewerkt als 
voor de lengtebepaling, maar dan in de andere richting. 

4.4.5 Resultaat 

De lengte en breedte wordt bepaald tot op 1 mm. Elke plaat moet voldoen aan de gestelde 
eis betreffende de lengte en breedte. Deze methode voor het bepalen van de lengte en de 
breedte levert de maximale lengte en de maximale breedte van de plaat op. 

4.4.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de 3 lengte-/breedtemetingen en het gemiddelde, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.4. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen.  
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4.5 Gewicht 

4.5.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men het gewicht van de gras-/grindkunststofplaat. 

4.5.2 Instrumenten 

Weegschaal met aflezing tot op 1 gram of een kleinere eenheid. 

4.5.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1. 

4.5.4 Methode 

4.5.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.  

 Het gewicht van de plaat wordt bepaald op een weegschaal tot op 1 gram nauwkeurig. 

4.5.5 Resultaat 

Het gewicht wordt bepaald tot op 1 gram. Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eis 
betreffende het gewicht. 

4.5.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de 3 gewichtsmetingen en het gemiddelde, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.5. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen. 
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4.6 Treksterkte van de verbindingen 

4.6.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men de treksterkte van de verbinding tussen twee platen. 

4.6.2 Instrumenten 

Trekbank met krachtmeetcel. 

4.6.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1 en als nodig worden de platen verzaagd. 

4.6.4 Methode 

4.6.4.1 Vooreerst wordt er bepaald hoeveel verschillende types verbinding een plaat heeft. 
Zowel de geometrie van de verbinding zelf als de geometrie van de achterliggende plaat 
bepaald het type van verbinding. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met hoe 
de individuele verbinding uit de plaat wordt gesneden.  

 Daarna wordt bepaald hoeveel verbindingen er zijn van elk type in de lengterichting en 
in de breedterichting. 

 Tenzij anders vermeld wordt elk type verbinding 3 keer beproefd per partij. De treksterkte 
voor een type verbinding is het gemiddelde van deze 3 metingen, afgerond op 0,01 kN. 
Voor de lengte en de breedte wordt dan de trekkracht per meter berekend aan de hand 
van de verschillende verbindingen per richting en de eerder verkregen trekkrachten per 
verbinding, afgerond op 0,1 kN/m. 

 1 verbinding wordt als volgt beproefd: 

• Er wordt gebruik gemaakt van een trekbank die voldoet aan NBN EN ISO 7500-1, 
klasse 1 of beter; 

• De verbinding wordt zowel aan de bovenkant en de onderkant ingeklemd (of 
vastgemaakt) zodanig dat de uitgeoefende kracht zo centraal mogelijk op de 
verbinding aangrijpt. In het geval de kracht excentrisch op de verbinding wordt 
uitgeoefend, moet deze zich aan de zwakste kant van de verbinding bevinden; 

• De beproevingstemperatuur is 23 ± 2 °C; 

• De treksnelheid is 10 mm/min; 

• De treksterkte van de verbinding is de maximale kracht die wordt bereikt. 

4.6.5 Resultaat 

Het eindresultaat is de treksterkte per lopende meter voor lengte en breedte tot op 0,1 kN/m. 
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4.6.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de 3 treksterktes per type verbinding en de gemiddelde waarde per 
lopende meter, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.6. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen. 
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4.7 Druksterkte en vervorming 

4.7.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men de druksterkte en de vervorming bij 40 kN van de plaat. 

4.7.2 Instrumenten 

Drukbank met extensometer of aparte drukmeter en dikte-/hoogtemeter. 

4.7.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1. 

4.7.4 Methode 

4.7.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd. Elke plaat wordt in het midden 
beproefd.  

 Voor de berekening van de vervorming wordt gerekend met de werkelijke hoogte van de 
gras-/grindkunststofplaat. Dat moet bepaald worden zoals voorzien in artikel 4.3. 

 Elke plaat wordt als volgt beproefd: 

• Er wordt gebruik gemaakt van een drukbank die voldoet aan NBN EN ISO 7500-1, 
klasse 1 of beter: 

• De onderzijde van de gras-/grindkunststofplaat wordt volledig ondersteund op een 
stalen plaat. Deze plaat moet vlak, glad en proper zijn en mag tijdens de proef geen 
vervorming ondergaan die het resultaat van de proef kan beïnvloeden. Eventuele 
verankeringspinnen van de gras-/grindkunststofplaat worden verwijderd (of er 
worden uitsparingen voorzien in de ondersteunende stalen plaat); 

• Op de bovenzijde van de gras-/grindkunststofplaat wordt centraal gedrukt met een 
stempel diameter 250 mm, zoals beschreven in NBN EN 124-1; 

• De beproevingstemperatuur bedraagt 23 ± 2 °C; 
• De toename van de belasting bedraagt 2 kN/s; 
• De druksterkte Fmax (op 1 kN nauwkeurig) wordt als volgt gedefinieerd: 

 Hetzij de maximale kracht als dit maximum zich voordoet voor een vervorming van 
15 % is bereikt; 

 Hetzij de kracht bij een vervorming van 15 % als de maximale kracht zich voordoet 
bij een vervorming die groter is dan 15 %; 
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• De vervorming is uitgedrukt in % ten opzichte van de werkelijke hoogte en wordt 
bepaald (op 0,1 % nauwkeurig) als de vervorming die de plaat heeft bij een belasting 
van 40 kN. 

4.7.5 Resultaat 

De druksterkte wordt bepaald tot op 1 kN en de vervorming wordt bepaald tot op 0,1 %. 
Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eisen betreffende de druksterkte en de 
vervorming. 

4.7.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de 3 druksterktes en vervormingen en de gemiddelde waarden, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.7. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen. 

 

4.8 Impactweerstand 

4.8.1 Doel en principe 

Met deze proef bepaalt men de weerstand tegen breuken door middel van een valproef op 
de hoeken van de plaat. 

4.8.2 Instrumenten 

Koelkast of diepvries op 0 ± 2 °C. Een lagere temperatuur mag worden toegepast, maar in 
geval van twijfel moet de proef herhaald worden bij 0 ± 2 °C. 

4.8.3 Monstervoorbereiding 

Zie 4.2.1 en platen gedurende minimaal 4h in de koelkast/diepvries plaatsen voor de proef 
uit te voeren. 
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4.8.4 Methode 

4.8.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd. Elke plaat wordt op een andere hoek 
beproefd. De impactweerstand wordt bepaald door de gras-/grindkunststofplaat van op 
de minimale valhoogte, die volgens de gebruiksklasse is vastgelegd in artikel 3.5.1, te 
laten vallen op een betonnen vloer. 

 De methode is geïnspireerd op NBN EN ISO 13263. Volgende bepalingen gelden: 

 Conditionering: minimaal 4 h in lucht bij een temperatuur van 0 ± 2 °C; 

 Maximale tijd tussen conditionering en impact bedraagt 30 seconden; 

- De valhoogte wordt gerekend vanaf de vloer tot de hoek welke de impact zal 
ondergaan; 

- De gras-/grindkunststofplaat wordt geleid tussen 2 verticale platen / balken met een 
tussenafstand gelijk aan de hoogte van de gras-/grindkunststofplaat + 5 mm. 

4.8.5 Resultaat 

Na impact mag de gras-/grindkunststofplaat geen breuken vertonen, die de 
gebruiksgeschiktheid van de gras-/grindkunststofplaat belemmeren. Kleine plaatselijke 
vervormingen, waarbij de gras-/grindkunststofplaat nog functioneel is, worden niet als breuk 
aanzien. Beoordeling gebeurt door vermelding van “breuken” of “geen breuken”. 

4.8.6 Proefverslag 

Het proefverslag vermeldt minstens: 

- de gegevens van het laboratorium, 

- de gegevens en de identificatie van het monster, 

- een beschrijving van de verpakking waarin het monster werd afgeleverd (eventuele 
beschadiging, …), 

- de datum van de proef, 

- het resultaat van de valproef, 

- een verwijzing naar PTV 828 artikel 4.8. 

Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van 
de eisen. 
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5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT 

 

5.1 BENAMING VAN HET PRODUCT  

5.1.1 Officiële benaming 

Gras-/grindkunststofplaten. 

5.1.2 Commerciële benaming 

De commerciële benaming wordt vrij gekozen door de leverancier, voor zover ze niet tot 
verwarring leidt of in strijd is met de officiële benaming. 

 

5.2 IDENTIFICATIE 

5.2.1 Leveringsvormen 

5.2.1.1 Gras-/grindkunststofplaten kunnen worden geleverd in een verpakking.  

5.2.1.2 Als gras/grindkunststofplaten worden geleverd in een verpakking, wordt het 
geïdentificeerd op elke verpakkingseenheid en per groep van verpakkingen 
(bijvoorbeeld per palet).  

5.2.3 Groep van verpakkingen 

Op elke groep van verpakkingen (meestal op pallet) worden minstens de volgende 
gegevens vermeld: 

- naam leverancier en/of producent; 

- benaming(en) van het fabricaat; 

- producttype; 

- afmetingen; 

- verwijzing naar PTV 828; 

- het identificatienummer van de productie-eenheid; 

- productiedatum. 

5.2.4 Houdbaarheidsduur 

N.v.t. 
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6 AANVAARDINGSKEURING  

 

6.1 CONTROLE VAN HET PRODUCT DOOR DE AFNEMER BIJ LEVERING 

6.1.1 Controle door de afnemer 

Bij ontvangst van de gras-/grindkunststofplaten controleert de afnemer: 

- de overeenkomstigheid van de identificatie van het product met artikel 5.2. 

Als de gras-/grindkunststofplaten geleverd worden onder het vrijwillig COPRO-merk is de 
overeenkomstigheid van het product aangetoond en is artikel 6.2 niet van toepassing. 

 

6.2 PARTIJKEURING VOOR LEVERING 

6.2.1 Algemeen 

Een partijkeuring heeft als doel na te gaan of er voldoende vertrouwen bestaat dat de 
kenmerken van de gras-/grindkunststofplaten van een aangeboden partij in 
overeenstemming zijn met deze PTV. 

6.2.2 Monsterneming 

6.2.2.1 De monsterneming gebeurt in principe bij de leverancier door een onpartijdige instelling. 

6.2.2.2 De monsterneming gebeurt aselect en is representatief voor de volledige partij. 

6.2.3 Partijgrootte en aantal monsters 

6.2.3.1 Voor de monsterneming wordt elke totale hoeveelheid gras-/grindkunststofplaten van 
hetzelfde type en met dezelfde kenmerken verdeeld in gelijke partijen die zo groot 
mogelijk zijn, doch niet groter dan 500 m2. 

6.2.3.2 Per partij worden er 3 monsters genomen. Twee daarvan worden bewaard voor 
eventuele tegenproeven 

6.2.4 Controle van de kenmerken 

Alle kenmerken worden eenmaal beproefd per partij volgens artikels 4.3 tot 4.8. 
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6.2.6 Verwerking van het product 

De producten van een partij mogen slechts worden verwerkt nadat alle resultaten van de 
keuring bekend zijn en voldoening schenken. 
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7 VERWERKING VAN HET PRODUCT (informatief) 

 

7.1 Opbouw van een verharding met gras-/grindkunststofplaten 

7.1.1 Type van verkeersbelasting 

Zoals vermeld in artikel 3.5.1 worden de gras-/grindkunststofplaten opgedeeld in 
3 gebruiksklassen.  

 

Gebruiksklasse Type van verkeersbelasting  
(enkel richtinggevende omschrijving) 

A Zones (al dan niet naast een rijstrook voor wegverkeer) voor intensief 
en occasioneel zwaar verkeer  

B Zones voor minder intensief en licht verkeer (Brandweerwagens 
toegelaten in geval van nood. Geen ander zwaar verkeer toegelaten.) 

C Voetgangers- en fietserszones 

7.1.2 Fundering en werking van een waterdoorlatende verharding 

Voor de beschrijving van de fundering en de werking en de opbouw van een 
waterdoorlatende verharding verwijzen we naar “PTV 827 – Waterdoorlatende 
bestratingen: Systeem-, product- en plaatsingseisen” van COPRO. Dat kan gedownload 
worden op de website van COPRO www.copro.eu. 

7.1.3 Bed van de verharding voor gras-/grindkunststofplaten 

Het bed van de verharding moet bestaan uit een bodemsubstraat of steenslag 2/6,3. De 
samenstelling van het bodemsubstraat is beschreven in artikel 3.10 van hoofdstuk 6 uit 
SB 250. PTV 827 beschrijft voor het baanbed dat grondvervanging of -verbetering moet 
voorzien worden in geval van een weinig of niet doorlatende ondergrond. 

7.1.3 Opvulling (gebaseerd op SB 250) 

De gras-/grindkunststofplaat kan opgevuld worden met een homogeen gemengd 
bodemsubstraat, bomenzand of steenslag. Eventuel kan gras ingezaaid worden. 
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A. Opvulling met gras  
* Het opvullen van de mazen gebeurt met:  

• een homogeen gemengd bodemsubstraat bestaande uit:  

- gebroken, geëxpandeerde kleikorrels 4/8: 65 vol -%; 

- fijne groencompost: 35 vol -%; 

- meststof: 1 kg/m³ mengsel. 

of 

• bomenzand. 

* Vervolgens wordt overvloedig besproeid of beregend met water aan minstens 
50 l water/m2, zodanig dat na zetting de holten tot ongeveer 0,5 cm onder de bovenkant 
van de plaat opgevuld zijn. 

* De gras-/grindkunststofplaat wordt ingezaaid met een geschikt graszadenmengsel à rato 
van 2 kg/are. 

Het graszadenmengsel wordt beschreven in de opdrachtdocumenten. Zo niet bestaat het 
mengsel uit:  

- 45 % Lolium perenne; 

- 40 % Festuca rubra rubra; 

- 15 % Poa pratensis. 

Dit mengsel is goed bestand tegen dooizouten.  

Als zouttolerantie geen vereiste is, wordt dat vermeld in de opdrachtdocumenten en zal het 
graszadenmengsel, tenzij anders gespecifieerd, bestaan uit: 

- 85 % Festuca arundinacea; 

- 15 % Poa pratensis. 

* Na het inzaaien is alle verkeer verboden tot na de tweede maaibeurt. 

 
B. Opvulling met steenslag 
* Het opvullen van de gras-/grindkunststofplaat gebeurt met een steenslag 2/6,3.  

Het gebruik van een discontinu mengsel zorgt ervoor dat de opvulling waterdoorlatend is 
en dat er geen waterplassen worden gevormd. Kalksteen, dolomiet of gebroken puin zijn 
uitgesloten als materiaal omdat de opvulling waterdoorlatend moet zijn.  

* Verwijder na het opvullen het overtollige materiaal (afslepen).  
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	3.4.4 Gewicht
	De producent legt voor het gewicht een nominale waarde vast. De tolerantie voor dit nominaal gewicht bedraagt ± 5 %.
	Het gewicht wordt bepaald volgens artikel 4.5 van deze PTV.

	3.4.5 Treksterkte van de verbindingen
	Het soort van verbinding (los of vast) is afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse en is vastgelegd in artikel 3.5.1.
	Een gras-/grindkunststofplaat kan verschillende ontwerpen van verbindingen hebben. De minimale treksterkte van de verbindingen is volgens artikel 3.5.1.
	De treksterkte wordt bepaald volgens artikel 4.6 van deze PTV.

	3.4.6 Druksterkte en vervorming
	De minimale druksterkte en de vervorming bij een belasting van 40 kN zijn afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse en worden vastgelegd in artikel 3.5.1.
	Druksterkte en vervorming worden bepaald volgens artikel 4.7 van deze PTV.

	3.4.7 Impactweerstand
	Na impact mag de gras-/grindkunststofplaat geen breuken vertonen, die de gebruiksgeschiktheid van de gras-/grindkunststofplaat belemmeren. Kleine plaatselijke vervormingen, waarbij de gras-/grindkunststofplaat nog functioneel is, worden niet als breuk...
	De impacthoogte voor de beproeving is afhankelijk van de gekozen gebruiksklasse en is vastgelegd in artikel 3.5.1.
	Impactweerstand wordt bepaald volgens artikel 4.8 van deze PTV.


	3.5 CLASSIFICATIE
	3.5.1 Classificatie

	4 PROEFMETHODES
	4.1 MONSTERNEMING
	4.1.1 Monsterneming
	De monsterneming gebeurt tijdens de productie of uit stock.


	4.2 MONSTERVOORBEREIDING
	4.2.1 Monstervoorbereiding
	Er moet gezorgd worden dat de platen vóór beproeving voldoende zijn afgekoeld. Ideaal worden de platen 24h in lucht geconditioneerd bij 23 ± 2 C. Als nodig worden verankeringspinnen verwijderd voor de bepaling van de hoogte en de druksterkte.


	4.3 Hoogte
	4.3.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men de hoogte van de gras-/grindkunststofplaat.

	4.3.2 Instrumenten
	Schuifmaat of alternatief meetmiddel met aflezing tot op 0,1 mm of kleinere eenheid.

	4.3.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1.

	4.3.4 Methode
	4.3.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.
	De gras-/grindkunststofplaat wordt geplaatst op een volledig vlakke ondergrond. De verankeringspinnen aan het legvlak van de plaat worden verwijderd of er worden uitsparingen voorzien in de ondergrond. Op de bovenkant wordt een stevige lat geplaatst ...
	Als alternatief mag de plaat met de bovenzijde op de ondergrond geplaatst worden. In voorkomend geval worden de verankeringspinnen die dan het plaatsen van de stevige lat verhinderen verwijderd.

	4.3.5 Resultaat
	De hoogte wordt bepaald tot op 0,1 mm.  Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eis betreffende de hoogte.

	4.3.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:
	Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van de eisen.


	4.4 Lengte en breedte
	4.4.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men de lengte en breedte van de gras-/grindkunststofplaat.

	4.4.2 Instrumenten
	Schuifmaat of alternatief meetmiddel met aflezing tot op 1 mm of kleinere eenheid.

	4.4.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1.

	4.4.4 Methode
	4.4.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.
	De gras-/grindkunststofplaat wordt geplaatst op een volledig vlakke ondergrond. Voor de bepaling van de lengte van de plaat wordt langs beide breedte-kanten een lat gelegd, die minstens de lengte van de plaat bedraagt + 10 cm. Op 5 cm van de plaat wo...

	4.4.5 Resultaat
	De lengte en breedte wordt bepaald tot op 1 mm. Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eis betreffende de lengte en breedte. Deze methode voor het bepalen van de lengte en de breedte levert de maximale lengte en de maximale breedte van de plaat op.

	4.4.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:
	Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van de eisen.


	4.5 Gewicht
	4.5.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men het gewicht van de gras-/grindkunststofplaat.

	4.5.2 Instrumenten
	Weegschaal met aflezing tot op 1 gram of een kleinere eenheid.

	4.5.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1.

	4.5.4 Methode
	4.5.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd.
	Het gewicht van de plaat wordt bepaald op een weegschaal tot op 1 gram nauwkeurig.

	4.5.5 Resultaat
	Het gewicht wordt bepaald tot op 1 gram. Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eis betreffende het gewicht.

	4.5.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:
	Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van de eisen.


	4.6 Treksterkte van de verbindingen
	4.6.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men de treksterkte van de verbinding tussen twee platen.

	4.6.2 Instrumenten
	Trekbank met krachtmeetcel.

	4.6.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1 en als nodig worden de platen verzaagd.

	4.6.4 Methode
	4.6.4.1 Vooreerst wordt er bepaald hoeveel verschillende types verbinding een plaat heeft. Zowel de geometrie van de verbinding zelf als de geometrie van de achterliggende plaat bepaald het type van verbinding. Daarbij moet ook rekening gehouden worde...
	Daarna wordt bepaald hoeveel verbindingen er zijn van elk type in de lengterichting en in de breedterichting.
	Tenzij anders vermeld wordt elk type verbinding 3 keer beproefd per partij. De treksterkte voor een type verbinding is het gemiddelde van deze 3 metingen, afgerond op 0,01 kN. Voor de lengte en de breedte wordt dan de trekkracht per meter berekend aa...
	1 verbinding wordt als volgt beproefd:

	4.6.5 Resultaat
	Het eindresultaat is de treksterkte per lopende meter voor lengte en breedte tot op 0,1 kN/m.

	4.6.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:
	Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van de eisen.


	4.7 Druksterkte en vervorming
	4.7.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men de druksterkte en de vervorming bij 40 kN van de plaat.

	4.7.2 Instrumenten
	Drukbank met extensometer of aparte drukmeter en dikte-/hoogtemeter.

	4.7.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1.

	4.7.4 Methode
	4.7.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd. Elke plaat wordt in het midden beproefd.
	Voor de berekening van de vervorming wordt gerekend met de werkelijke hoogte van de gras-/grindkunststofplaat. Dat moet bepaald worden zoals voorzien in artikel 4.3.
	Elke plaat wordt als volgt beproefd:
	 Hetzij de maximale kracht als dit maximum zich voordoet voor een vervorming van 15 % is bereikt;
	 Hetzij de kracht bij een vervorming van 15 % als de maximale kracht zich voordoet bij een vervorming die groter is dan 15 %;

	4.7.5 Resultaat
	De druksterkte wordt bepaald tot op 1 kN en de vervorming wordt bepaald tot op 0,1 %. Elke plaat moet voldoen aan de gestelde eisen betreffende de druksterkte en de vervorming.

	4.7.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:
	Elk proefverslag wordt aangevuld met een beoordeling van de conformiteit ten opzichte van de eisen.


	4.8 Impactweerstand
	4.8.1 Doel en principe
	Met deze proef bepaalt men de weerstand tegen breuken door middel van een valproef op de hoeken van de plaat.

	4.8.2 Instrumenten
	Koelkast of diepvries op 0 ± 2  C. Een lagere temperatuur mag worden toegepast, maar in geval van twijfel moet de proef herhaald worden bij 0 ± 2  C.

	4.8.3 Monstervoorbereiding
	Zie 4.2.1 en platen gedurende minimaal 4h in de koelkast/diepvries plaatsen voor de proef uit te voeren.

	4.8.4 Methode
	4.8.4.1 Tenzij anders vermeld worden er 3 platen beproefd. Elke plaat wordt op een andere hoek beproefd. De impactweerstand wordt bepaald door de gras-/grindkunststofplaat van op de minimale valhoogte, die volgens de gebruiksklasse is vastgelegd in ar...
	De methode is geïnspireerd op NBN EN ISO 13263. Volgende bepalingen gelden:
	Conditionering: minimaal 4 h in lucht bij een temperatuur van 0 ± 2  C;
	Maximale tijd tussen conditionering en impact bedraagt 30 seconden;

	4.8.5 Resultaat
	Na impact mag de gras-/grindkunststofplaat geen breuken vertonen, die de gebruiksgeschiktheid van de gras-/grindkunststofplaat belemmeren. Kleine plaatselijke vervormingen, waarbij de gras-/grindkunststofplaat nog functioneel is, worden niet als breuk...

	4.8.6 Proefverslag
	Het proefverslag vermeldt minstens:


	5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
	5.1 BENAMING VAN HET PRODUCT
	5.1.1 Officiële benaming
	Gras-/grindkunststofplaten.

	5.1.2 Commerciële benaming
	De commerciële benaming wordt vrij gekozen door de leverancier, voor zover ze niet tot verwarring leidt of in strijd is met de officiële benaming.


	5.2 IDENTIFICATIE
	5.2.1 Leveringsvormen
	5.2.1.1 Gras-/grindkunststofplaten kunnen worden geleverd in een verpakking.
	5.2.1.2 Als gras/grindkunststofplaten worden geleverd in een verpakking, wordt het geïdentificeerd op elke verpakkingseenheid en per groep van verpakkingen (bijvoorbeeld per palet).

	5.2.3 Groep van verpakkingen
	Op elke groep van verpakkingen (meestal op pallet) worden minstens de volgende gegevens vermeld:

	5.2.4 Houdbaarheidsduur
	N.v.t.


	6 AANVAARDINGSKEURING
	6.1 CONTROLE VAN HET PRODUCT DOOR DE AFNEMER BIJ LEVERING
	6.1.1 Controle door de afnemer
	Bij ontvangst van de gras-/grindkunststofplaten controleert de afnemer:
	Als de gras-/grindkunststofplaten geleverd worden onder het vrijwillig COPRO-merk is de overeenkomstigheid van het product aangetoond en is artikel 6.2 niet van toepassing.


	6.2 PARTIJKEURING VOOR LEVERING
	6.2.1 Algemeen
	Een partijkeuring heeft als doel na te gaan of er voldoende vertrouwen bestaat dat de kenmerken van de gras-/grindkunststofplaten van een aangeboden partij in overeenstemming zijn met deze PTV.

	6.2.2 Monsterneming
	6.2.2.1 De monsterneming gebeurt in principe bij de leverancier door een onpartijdige instelling.
	6.2.2.2 De monsterneming gebeurt aselect en is representatief voor de volledige partij.

	6.2.3 Partijgrootte en aantal monsters
	6.2.3.1 Voor de monsterneming wordt elke totale hoeveelheid gras-/grindkunststofplaten van hetzelfde type en met dezelfde kenmerken verdeeld in gelijke partijen die zo groot mogelijk zijn, doch niet groter dan 500 m2.
	6.2.3.2 Per partij worden er 3 monsters genomen. Twee daarvan worden bewaard voor eventuele tegenproeven

	6.2.4 Controle van de kenmerken
	Alle kenmerken worden eenmaal beproefd per partij volgens artikels 4.3 tot 4.8.

	6.2.6 Verwerking van het product
	De producten van een partij mogen slechts worden verwerkt nadat alle resultaten van de keuring bekend zijn en voldoening schenken.


	7 VERWERKING VAN HET PRODUCT (informatief)
	7.1 Opbouw van een verharding met gras-/grindkunststofplaten
	7.1.1 Type van verkeersbelasting
	Zoals vermeld in artikel 3.5.1 worden de gras-/grindkunststofplaten opgedeeld in 3 gebruiksklassen.

	7.1.2 Fundering en werking van een waterdoorlatende verharding
	Voor de beschrijving van de fundering en de werking en de opbouw van een waterdoorlatende verharding verwijzen we naar “PTV 827 – Waterdoorlatende bestratingen: Systeem-, product- en plaatsingseisen” van COPRO. Dat kan gedownload worden op de website ...

	7.1.3 Bed van de verharding voor gras-/grindkunststofplaten
	Het bed van de verharding moet bestaan uit een bodemsubstraat of steenslag 2/6,3. De samenstelling van het bodemsubstraat is beschreven in artikel 3.10 van hoofdstuk 6 uit SB 250. PTV 827 beschrijft voor het baanbed dat grondvervanging of -verbetering...

	7.1.3 Opvulling (gebaseerd op SB 250)
	De gras-/grindkunststofplaat kan opgevuld worden met een homogeen gemengd bodemsubstraat, bomenzand of steenslag. Eventuel kan gras ingezaaid worden.



