
SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
GROENSPOOR- EN VERHARDINGSPLATEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 801.000 – 803.000 – 805.000 – 806.000 – 810.000 – 

815.000

De groenspoor- en verhardingsplaten kunnen in verschillende 

toepassingen gebruikt worden. De voorbereiding van de ondergrond 

en plaatsingsvoorschriften verschillen naargelang de toepassing en 

het gewenste kwaliteitsniveau. Voor een hoogwaardige toepassing 

zoals een prestigieuze parking of bedrijfsterrein, zal de ondergrond 

zeer goed moeten worden voorbereid om als fundering te dienen. De 

platen kunnen ook toegepast worden als eenvoudige verharding in 

een weiland zonder een fundering zodat de grond aangemerkt blijft 

als agrarische grond (en er geen omgevingsvergunning nodig is).

De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van deze 

verwerkingsvoorwaarden aan de (onder)aannemer en overige 

gebruikers/verwerkers. Mochten er, na onderstaande zaken te hebben 

uitgevoerd toch problemen ontstaan, schort dan uw werkzaamheden 

direct op en neem allereerst contact op met Anders Beton.

Plaatsing in een weiland (zonder fundering)

Zonder een echte fundering zijn plaatselijke verzakkingen en 

scheurvorming in de platen niet uit te sluiten. Dit wordt immers 

bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Mits onderstaande 

richtlijnen te volgen zal in praktijk een mooi resultaat bekomen 

worden:

• De ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.

• De ondergrond  moet 3 à 4 cm diep fijn gefreesd worden. Daarna  

moet de ondergrond geëgaliseerd worden. Deze volgorde herhalen 

totdat er een goed geëgaliseerde baan gerealiseerd is. 

• Aangeraden is om deze baan vervolgens op te vullen met +/- 5 

cm grof zand (breekzand, straatzand of grof rivierzand) zodat de 

bovenlaag een egaal oppervlak krijgt. 

• Zorg dat de ondergrond niet kan wegspoelen.

• De elementen worden langzaam en horizontaal gelegd met een 

losklem of met gecertificeerde hijsmiddelen.

• Om schade te voorkomen wordt aangeraden om met afstands-

houders om een voeg van 5 mm te creëren.

• Alvorens de platen te belasten, moeten de voegen en de gaten 

van groenspoorplaten opgevuld worden. Aangeraden wordt om 

dit te doen met grof zand maar aanvulling met de vrijgekomen 

grond is ook mogelijk. De platen moeten zeker helemaal tot aan 

de bovenzijde gevuld worden om de voorgeschreven aslast te 

kunnen weerstaan.

• Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich 

kunnen zetten alvorens ze maximaal belast worden.

Plaatsing als hoogwaardige toepassing (met fundering)

Een goed eindresultaat onder de voorgeschreven belastingen is 

enkel mogelijk als de elementen correct geplaatst zijn op een goede 

ondergrond. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

• Zorg voor een voldoende draagkrachtige fundatie.

• Ondergrond moet vrij zijn van puin en obstakels.

• Plaats een legbed bestaande uit minimaal 10 cm grof zand 

(breekzand, straatzand of grof rivierzand en zorg dat dit goed 

geëgaliseerd en verdicht is. 

• Zorg ervoor dat het legbed niet kan uitspoelen.

• De elementen worden langzaam en horizontaal gelegd met een 

losklem, vacuümhijsmiddel of met gecertificeerde hijsmiddelen.

• Vloeren buiten worden met een afschot van 1 tot 1,5% gelegd voor 

een goede afwatering.

• Om schade te voorkomen wordt aangeraden om met  afstands-

houders om een voeg van 5 mm te creëren.

• Alvorens de platen te belasten, moeten de voegen en de gaten van 

groenspoorplaten opgevuld worden. Aangeraden wordt om dit te 

doen met zand afgestemd op de gewenste begroeiing later. De 

platen moeten zeker helemaal tot aan de bovenzijde 

gevuld worden om de voorgeschreven aslast 

te weerstaan.



• Rijd de platen in met maximaal halve belasting zodat ze zich 

kunnen zetten alvorens ze maximaal belast worden.

Technisch advies voor de grondwerker

ondergrond / fundatie / legbed

De platen dienen op een legbed met voldoende draagkracht gelegd 

te worden. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een 

gelijkmatig zakkings- en zettingsgedrag mag worden verwacht. Voor 

fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau te raadplegen 

gespecialiseerd is in grondmechanica. Zorg voor een beddinggetal/

constante van minimaal 0,06 N/mm³ (ca. 15% CBR).

Zandadvies

• Het zand moet voldoen aan de omschrijving: “Zand met een 

permanente draineerfunctie”. (Standaard RAW bepalingen, art. 

22.06.02);

• Zandmediaan (Mz) 210, waardoor het zand te karakteriseren is als 

‘grof’.

• Gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) 2 (Deze waarde karakteriseert de 

spreiding in de korrelverdeling)

Verdichtingsadvies

Het advies is om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden 

vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 

95% en een gemiddelde waarde van 98% te halen. Elementen kunnen 

zich dan stabiel zetten in het legbed.

Waterhuishouding ondergrond

Bij verzadiging van de ondergrond met water neemt de draagkracht 

sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beïnvloed als vorst en 

daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende 

diep onder het vloeroppervlak blijven. Advies is een maximale 

waterstand van 0,5 meter onder de vloerplaten te handhaven. Zorg er 

ook voor dat het zandbed niet kan uitspoelen.


