
Plaatsingsvoorschriften geoSYSTEM platen. 

 

Doordat Nederland verschillende ondergronden heeft gaan we 

in deze beschrijving uit van een minder draagkrachtige 

ondergrond zoals bijv. klei.  

 

Het plaatsen van grindplaten is zeer eenvoudig zelf te doen. 

Het is wel belangrijk rekening te houden met de toepassing 

waarvoor onze platen gebruikt gaan worden. U kunt zich 

voorstellen dat de draagkracht van een oprit of parkeerplaats 

groter moet zijn dan die van een voetpad.  

 

Houdt er bij het plaatsen rekening mee dat de platen door 

temperatuur verschillen kunnen uitzetten en krimpen. Wij 

adviseren om rondom een rand van +/- 5 cm vrij te 

houden. Ook wanneer er zich obstakels in het oppervlak 

bevinden zoals een paal of een boom dan dient er rondom een 

ruimte vrij gehouden te worden van ongeveer 5 cm. 

 

Doordat onze producten zijn vervaardigd van 100% gerecycled 

materiaal kan er enig verschil in de maatvoering van de platen 

zitten. Als u meerdere pallets heeft ontvangen raden wij aan de 

platen door elkaar te gebruiken. 

 

Voor een oprit of parkeerplaats adviseren wij een onderlaag te 

plaatsen van 20-30 cm gebroken puin met een korrelverdeling 

(fractie) van 0-30 mm. Na aan trillen krijgt u hiermee de 

optimale verdichtende werking. Hierover plaats u een  

geëgaliseerd en aangetrild zandbed van ongeveer 5 cm.  

 

 



Vervolgens legt u hier een gronddoek/stabilisatiedoek overheen 

en u kunt gaan starten met het leggen van de platen. Begin 

altijd met het leggen van de hele platen. Als laatste maakt u 

het oppervlak dicht door de platen bijv. met een 

decoupeerzaag op maat te zagen. 

 

 

Voor bijvoorbeeld plaatsing in de tuin is de draagkracht minder 

van belang. Hierdoor zou het kunnen zijn dat nadat er 

geëgaliseerd is het plaatsen van gronddoek al voldoende is. 

Betreft het een zachtere ondergrond dan kan een aangetrild 

zandbed volstaan. 

 

Houdt u er rekening mee dat het grind zich nog gaat “zetten” 

de komende tijd. Houdt daar rekening mee met de laag die u 

boven de grindplaten plaatst. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


