
Grasbetonblokken





Grasbetonblokken zijn betonnen verhardings
elementen die bestand zijn tegen een hoge 
verkeersbelasting. De blokken zijn voorzien van 
grote gaten waar gras door kan groeien en  
kennen zo een hoge waterdoorlatendheid.

De Morssinkhof Groep beschikt over een zeer 
compleet assortiment aan grasbetonblokken  
variërend in afmeting, dikte en oppervlak
testructuur. Nagenoeg alle typen grasbeton
blokken zijn eenvoudig machinaal verwerkbaar. 

De in deze folder weergegeven grasbeton
blokken worden door de Morssinkhof Groep 
onder KOMO geleverd. Informatie omtrent  
drainageopeningen, oppervlak van de groeven 
en breukkrachtklasse is op aanvraag leverbaar.

Nog steeds vinden in Nederland ongelukken 
plaats doordat motorvoertuigen met de wielen 
in een onverharde berm geraken. 
Het verharden van de berm door middel van 
grasbetonblokken dringt het aantal ongelukken 
terug. Grasbetonblokken voorzien van nokken 
verbreden niet alleen het wegdek, maar hebben 
door het genokte rijvlak ook een signalerings
functie voor de bestuurder. Grasbetonblokken 
zorgen dus voor een grotere verkeersveiligheid 
en hebben daarnaast een bermbeschermende 
functie.

Verder worden grasbetonblokken ook toegepast 
voor het aanleggen van parkeerterreinen en 
toegangswegen, als waterregulerende  
bestrating en als oeverbescherming.

In geval van zware belasting dienen grasbeton
blokken aangebracht te worden op een draag
krachtige ondergrond bestaande uit minimaal 
5 cm zand en 15 cm puingranulaat. Om het 
afschuiven van de grasbetonblokken te voor
komen dient de fundatie voldoende breed te 
zijn. Na het zagen of frezen mogen er geen 
stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk 
breuk in de grasbetonblokken veroorzaken als 
gevolg van ongelijke oplegging. 
Na het leggen van de grasbetonblokken dienen 
de gaten te worden gevuld met bij voorkeur 

teelaarde om zo grasgroei te bevorderen.  
De afwateringsgootjes dienen schoongeveegd te 
worden om het verkeersremmende effect van de 
grasbetonblokken in stand te houden.

Grasbetonblokken van de Morssinkhof Groep
* worden geleverd onder KOMO. 
* zijn ideaal voor het verbreden van wegen, 

het aanleggen van parkeerterreinen, oever
bescherming en waterregulerende bestrating

* laten zich snel verwerken.
* zijn bestand tegen hoge verkeersbelasting.
* zijn voorzien van infiltratiegaten waar gras 

door kan groeien.

… nu juist grasbetonblokken van de Morssinkhof Groep?
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… zijn grasbetonblokken?

… worden grasbetonblokken ingezet?

… worden grasbetonblokken toegepast?



type A A

afmeting 40x60x10 40x60x12
pl 2 2
kg/st 32 38
st/m1 n.v.t. n.v.t.
st/m2 4,17 4,17
st/laag 5 5
st/pak 40 40
lxb pak 120x100 120x100
kg/pak 1280 1520
afstandhouders nee nee

overig   verhouding gras : beton = ± 44% : 56%

type B B

afmeting 40x60x12 40x60x12
pl 1 3
kg/st 49 49
st/m1 1,67 1,67
st/m2 4,17 4,17
st/laag 4 4
st/pak 32 32
lxb pak 120x80 120x80
kg/pak 1568 1568
afstandhouders nee ja

overig  60 cm zijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 31% : 69%

type G G

afmeting 40x60x12 40x60x12
pl 1 3
kg/st 47 47
st/m1 n.v.t. n.v.t.
st/m2 4,17 4,17
st/laag 3 5
st/pak 24 40
lxb pak 120x60 120x100
kg/pak 1128 1880
afstandhouders nee ja

overig  rondom hol en dol
   verhouding gras : beton = ± 38% : 62%
 

type H H

afmeting 40x40x12 40x40x12
pl 1 3
kg/st 30 30
st/m1 2,5 2,5
st/m2 6,25 6,25
st/laag 6 6
st/pak 48 48
lxb pak 120x80 120x80
kg/pak 1440 1440
afstandhouders nee ja

overig  rondom hol en dol
   verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

type K

afmeting 40x60x12
pl 3
kg/st 49
st/m1 2,5
st/m2 4,17
st/laag 3
st/pak 24
lxb pak 120x60
kg/pak 1176
afstandhouders ja

overig  40 cm zijde vlak
  bovenzijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 33% : 67%

type L

afmeting 40x40x12
pl 3
kg/st 32
st/m1 2,5
st/m2 6,25
st/laag 6 
st/pak 48 
lxb pak 120x80 
kg/pak 1536
afstandhouders ja

overig  40 cm zijde vlak
   verhouding gras : beton = 35% : 65%

type Koepadblok

afmeting 61x41x12
pl 1
kg/st 60
st/m1 n.v.t.
st/m2 4
st/laag 4
st/pak 32
lxb pak 122x82
kg/pak 1920
afstandhouders nee

overig  gaten 5x5 cm
   verhouding gras : beton = ± 17% : 83%

opmerkingen:  pl = productielocatie    1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
  afmetingen zijn weergegeven in centimeters

type W W

afmeting 40x40x12 40x40x12
pl 1 3
kg/st 30 30
st/m1 2,5 2,5
st/m2 6,25 6,25
st/laag 6 6
st/pak 48 48
lxb pak 120x80 120x80
kg/pak 1488 1488
afstandhouders nee ja

overig  rondom hol en dol
  bovenzijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 38% : 62%



type C

afmeting 40x40x12
pl 2
kg/st 27
st/m1 2,5
st/m2 6,25
st/laag 6
st/pak 48
lxb pak 120x80
kg/pak 1296
afstandhouders nee

overig  40 cm zijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 38% : 62%

type I

afmeting 40x60x12
pl 3
kg/st 46
st/m1 n.v.t.
st/m2 4,17
st/laag 5
st/pak 40
lxb pak 120x100
kg/pak 1840
afstandhouders ja

overig  rondom hol en dol
  bovenzijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 33% : 67%

type J

afmeting 40x60x12
pl 3
kg/st 51
st/m1 1,67
st/m2 4,17
st/laag 4
st/pak 32
lxb pak 120x80
kg/pak 1632
afstandhouders ja

overig  60 cm zijde vlak
  bovenzijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 31% : 69%

type M

afmeting 40x40x12
pl 2
kg/st 33
st/m1 2,5
st/m2 6,25
st/laag 6
st/pak 48
lxb pak 120x80
kg/pak 1584
afstandhouders nee

overig  geluidreducerend
   rondom hol en dol
   verhouding gras : beton = ± 23% : 77%

type O

afmeting 40x40x12
pl 3
kg/st 33
st/m1 2,5
st/m2 6,25
st/laag 6  
st/pak 48 
lxb pak 120x80 
kg/pak 1584 
afstandhouders ja

overig  40 cm zijde vlak
  bovenzijde vlak
   verhouding gras : beton = 35% : 65% 

type D D

afmeting 40x60x12 40x60x12
pl 1 3
kg/st 48 48
st/m1 2,5 2,5
st/m2 4,17 4,17
st/laag 3 3
st/pak 24 24
lxb pak 120x60 120x60
kg/pak 1152 1152
afstandhouders nee ja

overig  40 cm zijde vlak
   verhouding gras : beton = ± 33% : 67%
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