
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterdoorlatende fundering voor waterpasserende klinkers Eco Pas 20-20-8  

Waterpasserende klinkers hebben een waterdoorlatende fundering nodig. Wanneer de bestaande 

ondergrond voldoende waterdoorlatend is, infiltreert het regenwater makkelijk in de ondergrond. 

Indien dit niet het geval is, wordt het regenwater tijdelijk in de fundering vast gehouden terwijl het 

langzaam in de ondergrond dringt.  

De voegen worden opgevuld met gebroken steenslag, bij onze Eco Pas 20-20-8 is het mogelijk om de 

voegen op te vullen met teelaarde, zodat grasbegroeiing mogelijk is.  

Fundering: De dikte van de fundering moet aangepast worden aan de te verwachten 

verkeersbelasting. Voor frequent licht verkeer volstaat een dikte 25 cm. Als funderingsmateriaal 

wordt gewassen steenslag 0/20 of 0/40 gebruikt, met een beperkt fijn aandeel. 

Straatlaag: De dikte van de straatlaag bedraagt 3 tot 5 cm. Het materiaal van de straatlaag is 

afhankelijk van de keuze van afwerking : met grasgroei of met steenslag.                                   

Afwerking met steenslag: gebroken porfier 2/4 of 2/6,3                                                                  

Afwerking met grasgroei: Kalksteengranulaat  0/8 en lava 2/8, dit kan een beetje aangevuld worden 

met compost en teelaarde om de grasgroei te bevorderen. 

Voegvulling: Na het plaatsen van de Eco Pas klinker 20/20/8  vul je de openingen op.                                                  

Ook het materiaal van de voegvulling is afhankelijk van de afwerking.                                                         

Afwerking met steenslag: gebroken natuursteenslag  naar keuze met een minimum afmeting van 2/4. 

Twee kleuren gebroken steenslag 2/6,3 die zowel qua formaat als qua kleur perfect passen bij onze 

klinkers zijn beschikbaar. (zie foto’s) Deze kunnen samen met de klinkers geleverd worden.   

Afwerking met grasgroei:  mengeling van teelaarde, compost, graszaad en lava 2/8. De eerste vulling 

kan na bewatering zakken, bijvullen tot 1 cm van de rand. 
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De fundering moet steeds de nodige draagkracht bezitten voor de voorzien verkeersbelasting. Het 

belangrijk de juiste fundering te voorzien.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        Soignies                                                         Yves-Gomezée 


