AANLEG, INRICHTING EN BEHOUD VAN INFILTREERBARE WEGBERMEN EN OPRITTEN

UITVOERINGSWIJZE
Opritten:
 De opritverharding wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente (externe aannemer) op een
zandcementfundering met dikte 15 cm en met een cementgehalte van 150 kg/m³.
 Grijze betonkeien van Belgisch formaat (22/11 cm) met een dikte van 10 cm gelegd in
halfsteensverband.
 De verharding wordt opgesloten door middel van een trottoirband van 10 cm breedte, 100 cm
lengte en 30 cm hoogte, geplaatst op een fundering, en achteraan voorzien van een betonstut
Infiltreerbare bermverharding met grastegels:
 De infiltreerbare bermverharding wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente (externe
aannemer) als semi-verharding van de grasberm d.m.v. de aanleg van waterdoorlatende PEgrastegels met honinggraatstructuur (TUV en COPRO – gekeurd). Om reden van
infiltratiebeperking kunnen onder de PE-grastegels geen gesloten verhardingen (gebonden
steenslag, grondcement of beton,….) worden toegelaten.
 Een grondkoffer van 25 cm diepte wordt voorbereid voor de aanleg van de PE-grastegels (33 x
33 x 5 cm)- druksterkte 10 ton aslast volgens DIN 1072 - uitgevoerd op een gebroken
steenslagfundering – dikte 10 cm - met daar bovenop een niet-gesloten onderfundering van
lavastenen – dikte 10 cm - kaliber (0/16), getrild en geëgaliseerd. De PE-grastegels worden
uitgevuld met grasdalsubstraat tot gelijk met de rand. De grastegels worden tot bovenaan
gevuld en ingezaaid met Sahara Sportgras. Na inklinking blijft genoeg ruimte over zodat het gras
niet beschadigt.
 Het onderhoud gebeurt door of in opdracht van de vergunninghouder.
Grasberm :
 De gewone grasberm bestaat uit bermgras en wordt door en ten laste van de gemeente,
overeenkomstig het bermdecreet 2x/jaar gemaaid, een eerste maal niet voor 15 juni en een
tweede maaibeurt nà 15 september. Enkel om reden van verkeersveiligheid kunnen plaatselijke
uitzonderingen worden opgelegd. Een verhoging van de maaifrequentie is voor particuliere
doeleinden toegestaan door de aangelanden of in opdracht van de aangelanden.
Alternatieve grasmat (=gazon in Sahara Sport gazongras)
 Bermgras kan, nà het bekomen van de vereiste vergunning door en ten laste van de
vergunninghouder, vervangen worden door een alternatieve grasmat (Gazongras van de soort
Sahara Sport).
 Het onderhoud gebeurt door of in opdracht van de vergunninghouder.
Invulling van de restberm met bodembedekkers:
 Bermgras in de restberm (=smalle overblijvende strook tussen verhardingen en rooilijn) kan
vervangen worden door een bodembedekker, zonder evenwel de infiltratiecapaciteit van de
berm te mogen wijzigen.
 Het onderhoud blijft ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.
Overgroeiing over de openbare verhardingen is niet toegelaten.

