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Greenbrick
voor kleurrijke GrasbestratinG

Een uitstraling die vaak niet aansluit op de omliggende 

gevels en omgeving. Met de Greenbrick wordt juist 

de vrijheid gecreëerd om een passende bestrating 

te kiezen en tegelijk te verzachten met groen. 

Bovendien kan de Greenbrick ook voor een 

gewenste waterinfiltratie zorgen bij grote verharde 

oppervlakken. Kortom, een groene bestrating die 

zich uitstekend laat combineren met de rest van 

de buitenruimte en waarmee gewenste markeringen 

zijn te maken.

Holle steen

Om een groener effect te verkrijgen, is alleen 

een steen hier en daar uit de bestrating halen niet 

voldoende. In de praktijk is gebleken dat de bestrating 

dan zijn verband kwijtraakt en dat daardoor de stenen 

schots en scheef komen te liggen. De Greenbrick is 

een holle steen gemaakt van kunststof, die het verband 

onderling waarborgt en waarin gras voldoende 

ruimte krijgt om te groeien. Speciaal aangebrachte 

verstevigingsribben zorgen voor de juiste stabiliteit 

waardoor de stenen rondom de Greenbrick mooi 

op hun plek blijven liggen. De Greenbrick heeft 

een zeer open karakter in vergelijking tot normale 

grasbetonstenen zodat het gras extra voeding en 

ruimte krijgt voor het gewenste grasresultaat. 

De Greenbrick geeft de mogelijkheid om een mooie bestrating met gras te combineren en 

markeringen aan te brengen voor het aanleggen van parkeervakken. De meeste grasbeton

straatstenen zijn vaak grijs van kleur en blijven tussen het groen door, nog steeds een 

betonachtige uitstraling houden. 



Legpatronen

De Greenbrick is niet gebonden aan een bepaald 

legpatroon. Naar wens kunnen Greenbricks op 

plekken worden weggelaten om bijvoorbeeld 

looproutes te maken. 

sPeciFicaties

Materiaal kunststof ( HDPe )

Max. aantal 

per m²€ 13 stuks

kleuren Zwart (groen en terracotta zijn 

op aanvraag leverbaar) 

Maten en toleranties van de Greenbick zijn exact 

afgestemd op onze keiformaten 21 x 10,5 x 8 cm. De 

Greenbrick is in omtrek iets kleiner en ook wat lager 

zodat deze verdiept in de bestrating komt te liggen.

Koppelsysteem 

Door de Greenbricks tegen elkaar te plaatsen, kunnen 

smalle groenstroken/lijnen in de bestrating worden 

uitgezet. Om een strakke aansluiting te garanderen 

zijn de Greenbricks met een kunststof klip aan elkaar 

te klikken. Aan de bovenzijde van de Greenbricks 

zitten standaard twee klipjes die indien nodig 

eenvoudig los te draaien zijn. Door de verende klip 

over de twee wanden van de Greenbricks te plaatsen, 

worden de Greenbricks strak tegen elkaar geklemd. 

Plaatsing 

Afhankelijk van het aantal Greenbricks per m² en 

stenenpatroon is er de keuze om de Greenbrick 

direct handmatig mee te laten straten of eerst alles 

machinaal dicht te straten om naderhand stenen te 

vervangen voor de Greenbricks. De stenen zijn met 

bijvoorbeeld een stenentrekker eenvoudig uit de 

bestrating te halen. 

Combinaties 

Greenbricks zijn te combineren met ons complete 

gamma 21 x 10,5 x 8 cm betonstraatstenen 

waaronder: Keranova, Baleno, Lavaro, en Breccia 

stenen. 

Voor een compleet overzicht van al onze texturen en 

kleuren: www.struykverwo.nl 

Op de Greenbrick is octrooi verleend.

PLAAtSINGSADVIES

 � Greenbrick altijd iets verdiept  

aanbrengen (4 mm) 

 � Niet combineren met geknipte stenen

 � Greenbrick opvullen met bomenzand 500

 � Inzaaien met bijvoorbeeld graszaad

mengsel (zaaidichtheid 20g/m²)

 � Grond direct na inzaaien inwateren 

 � Bestrating invegen met straatzand
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talentencampus  
Venlo  Oost

Combinatie van Keranova stenen met Greenbricks. 

De Keranova stenen zijn in een special ontworpen 

pantermotief gestraat met circa 140 parkeervakken en 

ruim 30 speciale parkeervakken voor busjes. 

GEBRUIKtE MAtERIALEN

Keranova 2.372 m² 

Greenbricks 777 m² 

Afmeting 21 x 10,5 x 8 cm (keiformaat)

Kleuren Rossa, Ocra, Marrone en Antra 

Realisatie 2012



VOORDELEN OP EEN RIj:

 � Esthetische halfverharding

 � Meer groen en optimaal groeiresultaat

 � Waterinfiltratie

 � Vrijheid legpatronen (looproutes)

 � Behoud legverband

 � Koppelbaar 

 � Geschikt voor licht stadsverkeer



struyk verwo infra. 
straatbepalend.
Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om 

de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment 

bestaat uit esthetisch, economisch en maatschappelijk 

verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.

prestigieuze inrichting met natuursteen

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving

Verkoopkantoren: Regio West � Alphen a/d Rijn � t 0172  245 700 � Regio Oost � tiel � t 0344  624 488
www.struykverwo.nl


