KOMO-keur nu ook op grasbetontegels

Veilig de

berm in
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, waardoor de berm natuurlijk aandoet maar toch verhard is. De tegels vinden hun toepassing ook op parkeerterreinen. 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.
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Van BBB naar BRL
Aan de kant van de producenten was vooral Van
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den Bosch Beton uit Almelo aanjager van onafhankelijke kwaliteitsborging; collega-bedrijven Excluton
en Noppert sloten zich bij het initiatief aan. Van den
Bosch is in Nederland een van de grootste leveranciers 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 grasbetontegels al over ons eigen zogeheten BBB-keur. Het onafhankelijke KOMO-keur was een logische volgende

Eric Hooijer

Berto Dekker (links) en Jan Dirk Staman.
9

