
KOmO-KeUr NU OOK Op GrAsbetONteGeLs

GrAsbetONteGeLs – VAAK ZIet U Ze NAUWeLIjKs, mAAr ZIjN Ze er WeL, VOOrAL NAAst VerHArDe WeGeN. Ze ZIjN 

ONtWOrpeN Om GrAs eN ANDer GrOeN DOOr De speCIAAL AANGebrACHte UItspArINGeN te LAteN GrOeIeN, WAAr-

DOOr De berm NAtUUrLIjK AANDOet mAAr tOCH VerHArD Is. De teGeLs VINDeN HUN tOepAssING OOK Op pArKeerter-

reINeN. sINDs DIt VOOrjAAr steLt eeN beOOrDeLINGsrICHtLIjN, brL 2320, eIseN AAN De DOOrGrOeI, De sterKte 

eN De beLAstING VAN GrAsbetONteGeLs. GeCertIfICeerDe prODUCteN mOGeN WOrDeN VOOrZIeN VAN KOmO-KeUr.

Gemeenten, waterschappen en provincies hechten 

in toenemende mate aan verharding die minder 

‘dicht’ overkomt. ‘een optisch groene berm naast 

een geasfalteerde weg is mooier en werkt aantoon-

baar snelheidsverlagend’, stelt eric Hooijer, adviseur 

wegbeheer bij de provincie Overijssel, mede-initia-

tiefnemer van brL 2320. ‘tegelijk willen we dat de 

berm bijdraagt aan de verkeersveiligheid; wanneer 

een automobilist of fietser moet uitwijken en naast 

de weg terechtkomt, moet dat zo weinig mogelijk 

gevolgen hebben. Grasbetontegels combineren berm-

verharding met een groene uitstraling, maar omdat 

we in het verleden regelmatig te maken hadden met 

breuk, hebben we aangestuurd op het opstellen van 

kwaliteitseisen. We willen weten welke tegels we in 

welke situatie het beste kunnen toepassen zonder dat 

ze naderhand problemen geven.’

 Van bbb naar brl 

Aan de kant van de producenten was vooral Van 

den bosch beton uit Almelo aanjager van onafhan-

kelijke kwaliteitsborging; collega-bedrijven excluton 

en Noppert sloten zich bij het initiatief aan. Van den 

bosch is in Nederland een van de grootste leveran-

ciers van grasbetontegels, waarvan het een kleine 

twintig varianten produceert. ‘De kans op breuk is 

bij tegels met uitsparingen groter dan bij massieve’, 

aldus berto Dekker, hoofd Kwaliteit, Arbo en milieu bij 

Van den bosch. ‘We beschikten voor onze grasbeton-

tegels al over ons eigen zogeheten bbb-keur. Het on-

afhankelijke KOmO-keur was een logische volgende 

stap.’ Het nieuwe schema classificeert grasbeton-

tegels in twee klassen op basis van de hoeveelheid 

groen die er doorheen kan groeien, drie sterkte- en 

drie verkeersbelastingklassen.

 ambitiEus En haalbaar 

De ontwikkeling van de brL, waarbij ook KOmO/sbK 

en Kiwa waren betrokken, duurde ruim twee jaar. ‘We 

hebben in eerdere trajecten al ervaren dat Kiwa een 

goede sturende rol speelt bij het opstellen van eisen 

die ambitieus en tegelijk haalbaar zijn’, vertelt jan Dirk 

staman, directeur van Van den bosch. ‘bovendien 

hebben we de certificaten voor onze andere producten 

ook bij Kiwa ondergebracht. Wij zijn ervan overtuigd 

dat de invoering van de brL een flinke stap vooruit is: 

voor afnemers een onafhankelijke kwaliteitsgarantie, 

voor producenten meer zekerheid dat grasbetontegels 

op de juiste manier worden toegepast.’

meer informatie: Jan.klapwijk@kiwa.nl
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