
LANDSCAPING

Ecologisch en economisch herstellen of 
verstevigen van bermen

Innovatieve producten voor de wegen-
bouw en aanleg van groene zones



De veiligheid langs 

De oplossing 
RoadEdgePave voorkomt 
spoorvorming en erosie 
op wegbermen. De onder-
houdskosten zijn aanzienlijk 
verlaagd.

Het probleem 
Onveilige en onvlakke 
wegbermen vormen een 
gevaar en slorpen een 
aanzienlijk onderhouds-
budget op.

Kijk eens rond
Ontdek RoadEdgePave en overige innovatieve 

systemen met platen op 
www.360grad.ritter-landscaping.de

RoadEdgePave 40
Breedte: 40 cm

RoadEdgePave 60
Breedte: 60 cm
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De voordelen van RoadEdgePave 
Het unieke montagesysteem zorgt ervoor dat de 
platen meteen goed vast liggen met een weerstand 
in alle richtingen. Daardoor kunnen de platen ook 
niet naar boven komen. Bufferelementen voorkomen 
vervormingen door thermische schommelingen. 
Gekruiste haken aan de onderzijde verzekeren een 
verankering in het plaatsingsbed. Optredende dwars-
krachten worden zo snel mogelijk door de halfsteen-
se structuur verminderd.

De achterzijde van de platen is deels gesloten waar-
door de grind voor een hoog massagewicht zorgt 
na vulling. Na plaatsing wordt de structuur van de 
platen discreter. Het lage gewicht van de platen, on-
geveer 2,3 kg per plaat (REP40), laat toe om gevoelig 
te besparen op de logistiek en montage. Volgens 
onze lange ervaring, is het mogelijk om 30 tot 40 % 
te besparen op de herstelkosten in vergelijking met 
betonnen oplossingen.

Voor wegbermen die veel blootge-
steld worden aan verkeer en erosie
RoadEdgePave laat toe om de grind te 
structureren en op zijn plaats te houden.
De vorming van plassen en putten wordt 
aanzienlijk verminderd.

Verbreden van te smalle wegen en 
landwegen.
In de meeste gevallen is een verbreding van 40 of 80 
cm voldoende om verdere schade te vermijden.

Voor op- en afritten van snelwegen, 
kruispunten of rotondes

Voor frequente of zwaar belaste 
parkeerplaatsen

Afhankelijk van de frequentie, veroorzaakt 
druk verkeer heel wat schade aan wegbermen. 
Waterplassen zorgen voor bijkomende 
verkeersellende.

In het geval van drukke, openbare parkeerplaat-
sen, zorgt de RoadEdgepave voor een economi-
sche oplossing van de bodemversteviging. De 
platen kunnen met gras ingezaaid worden.

wegbermen



Gebogen paden :
Dankzij het speciale montagesysteem kan 
de RoadEdgePave tevens geplaatst worden 
in bogen met een straal groter dan 6,5 m, 
zonder bijkomende middelen te moeten 
voorzien.

Voorbeelden in 

RoadEdgePave is hier discreet aanwezig ter verbreding van een 
bospad.

Mogelijkheid om parallelle stroken aan te leggen, al naarge-
lang de plaatselijke nood.

RoadEdgePave is tevens de 
geschikte oplossing voor een 
stevige, drainerende parking.

Voor groot en klein 
RoadEdgePave is een economi-
sche oplossing die steeds een 
snelle plaatsing met weinig mid-
delen toelaat.
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Indien gewenst kunnen de platen in 
parallelle stroken geplaatst worden.
In dit voorbeeld biedt de RoadEdgePave 
een veilige, drainerende oplossing tussen de 
rijweg en het fietspad.

de praktijk

Schade aan wegbermen, op verschillende plaatsen en om verschil-
lende redenen, worden snel verholpen met de RoadEdgePave.

RoadEdgePave op drukke kruispunten of rotondes.

De sterke punten van RoadEdgePave :
Talloze toepassingsmogelijkheden

RoadEdgePave weerstaat extreme belastingen.

RoadEdgePave belemmert erosie van de grond op 
hellingen.



4. Opvulling
De raten van de platen zorgvuldig opvullen en 
aantrillen om vervolgens het overtollige grind weg 
te vegen. Gebruik opnieuw een mineraal gemalen 
kaliber van 0/16 of 0/22 mm (zie legbed). Indien 
nodig kan een zijdelingse opvulling met grind voor 
een bijkomende versteviging zorgen.

RoadEdgePave is een officieel erkend product in geheel Duitsland en zorgt voor enorme kostenbesparin-
gen op het vlak van herstellingen en onderhoud van het wegdek.

2. Het legbed
Als materiaal voor het legbed, is een mineraal gemalen 
kaliber van 0/16 of 0/22 geschikt. Het grindoppervlak 
effenen op 5 – 6 cm onder het afwerkniveau, voor een 
correct legbed met geïntegreerde hellingsgraad van 1 à 
3% naar de buitenzijde. Het eindniveau van de plaatsing 
bevind zich na aftrilling bij voorkeur 1 tot 2 cm onder 
het rijniveau.
Gebruik geen te fijn grind voor het legbed.

1. Voorbereiding van de ondergrond
Afhankelijk van de stabiliteit van de bestaande ondergrond, 
volstaat het om ongeveer 10 à 20 cm van het bestaande 
oppervlak te verwijderen om vervolgens op een breedte 
van ongeveer 40 à 50 cm aan te dammen.
Tip : Wegbermzones die reeds geregeld opgevuld werden, vor-
men over het algemeen reeds een voldoende sterk fundament. 
Het loont de moeite om de stabiliteit van de bestaande onder-
grond na te kijken alvorens aanvang van de werkzaamheden.

3. Montage
De platen mogen één voor één of reeds voorgehaakt 
op het legbed geplaatst worden : Haak de platen 
in een hoek van ongeveer 45° in elkaar en laat de 
plaat vallen. Een voetafdruk volstaat om de gekruiste 
onderhaken in het legbed te duwen. Vervolgens met 
een trilplaat van ongeveer 40 cm over de lege platen 
gaan.

Plaatsing

4 stappen om een wegberm te beveiligen
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made in germany made by ritter

RoadEdgePave 40 
Artikel-Nr. : 30116-0000

Formaat : 
Ong. 400 x 800 mm 
Hoogte 50 mm

Effectieve lengte : 
Ong. 770 mm

Gewicht per plaat : 
Ong. 2,3 kg

Straal voor bocht : 
Variabel, ong. > 6,5 m

Verpakking : 
3 stapels van 40 platen per 
wegwerppallet, 
Formaat pal : 800 x 1200 mm 
Hoogte : ong. 2250 mm 
Gewicht : ong. 290 kg/pallet 
 
De inhoud van een volledige 
pallet stemt overeen met ong. 
93 l/m platen.

Materiaal : 
Gerecycleerd en recycleerbaar 
HD-PE, neutraal voor het milieu.

Kleur : 
Zwart

Structuur : 
Halfsteens

Montage : 
Montagesysteem specifiek 
ontwikkeld voor een stabiliteit 
van de platen in alle richtingen.

RoadEdgePave 60 
Artikel-Nr.: 30126-0000

Formaat : 
Ong. 600 x 800 mm 
Hoogte 50 mm

Effectieve lengte : 
Ong. 770 mm

Gewicht per plaat : 
Ong. 3,6 kg

Straal voor bocht : 
Variabel, ong. > 6,5 m

Verpakking : 
2 stapels van 40 platen per 
wegwerppallet, 
Formaat pal : 800 x 1200 mm 
Hoogte : ong. 2250 mm 
Gewicht : ong. 290 kg/pallet 
 
De inhoud van een volledige 
pallet stemt overeen met ong. 
61 l/m platen.

Gekruiste haken aan de onderzijde van de platen zorgen 
voor een stabiele verankering in de grond.

Bufferelementen voorkomen vervorming als gevolg van 
thermische schommelingen.

Een schuine zijlingse boord zorgt voor een optimale 
aanpassingsboord naast uitgelopen asfalt.

Inzaaien : 
In geval een grastoepassing, tril de platen aan en 
vul met grond, zand en een graszaad. 

Weerstand : 
Ong. 2660 kN/m²
(certificaat van het testlabo 
LGA Bayern LW 0130046/A)

Nota 
De omschrijvingen voor het 
bestek en de testrapporten zijn 
opvraagbaar via insulco@insulco.be 
of op www.geodal.be



Insulco Bvba
Rue Buisson aux Loups 1a 
1400 Nijvel
België
Telefoon : +32 (0)67 41 16 10 
Fax : +32 (0)67 41 16 16 
insulco@insulco.be
www.insulco.be
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Ritter GmbH, Landscaping
D-86830 Schwabmünchen


