
61501 Instructie aanleggen Mesh-Track Graslandwapening

Instructie aanleggen van Mesh-Track 1 als graslandwapening

Om Mesh-Track op een optimale manier aan te brengen als graslandwapening dienen
onderstaande aspecten te worden meegenomen tijdens en na het aanleggen van Mesh-Track 1
als graslandwapening:

Tijdens aanleg:
1. Keuze graslandwapeningstype: Mesh-Track 1
2. De ondergrond moet voldoende stabiliteit en drainerend vermogen bezitten. Daar waar

deze eigenschappen niet aanwezig zijn, dienen aanvullende maatregelen te worden
genomen. De toe te passen maatregelen zijn afhankelijk van de situatie zoals die zich
voordoet ter plaatse van de aan te brengen graslandwapening. De 4 scenario’s die
Intercodam hierbij onderscheidt zijn:

I. Begaanbaarheid goed, ondergrond draineert goed bestaat voor een groot deel uit
zand, na belasting met voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

Voorstel:
Bestaande ondergrond door frezen ca. 20 cm. diep.

II. Begaanbaarheid slecht, ondergrond draineert goed en bestaat uit een zand humus
mengsel, echter na belasting met voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

Voorstel:
Bestaande ondergrond door frezen met toevoeging van 25% grof (breker)zand
tot ca. 20 cm. diep (grond verschralen).

III. Begaanbaarheid slecht in natte periodes, ondergrond draineert matig bestaat voor
een groot deel uit zand, klei en / of veen, na belasting met voertuigen ontstaan
hinderlijke sporen.

Voorstel:
Bestaande ondergrond door frezen met toevoeging van 30% grof (breker)zand
tot ca. 35 cm. diep (grond verschralen).
Aanvullende maatregel: Turfdrain aanbrengen in sleuven van ca. 10 cm.
breed, 30 cm. diep aanvullen met grof (breker)zand, hart op hart afstand van
ca. 3 m. tot 4 m., drainage laten afwateren op open water of riool.

IV. Begaanbaarheid slecht, ondergrond draineert slecht en bestaat uit een klei/zand
humus mengsel, echter na belasting met voertuigen ontstaan hinderlijke sporen.

Voorstel:
Bestaande ondergrond door frezen met toevoeging van 50-70% grof
(breker)zand tot ca. 35 cm. diep (grond verschralen), Turfdrain aanbrengen in
sleuven van ca. 10 cm. breed, 30 cm. diep aanvullen met grof zand, hart op hart
afstand van ca. 3 m. tot 4 m., drainage laten afwateren op open water of riool.
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3. De ondergrond uitvlakken en egaliseren
4. De ondergrond verdichten met behulp van trilplaat of minikraan
5. De wapeningsnetten dienen volgens voorschiften van de fabrikant / leverancier te worden

verwerkt. Voor beschrijving en foto’s: zie Bijlage 1.
6. De dikte van de laag afdekgrond boven de wapeningsnetten dient aan de volgende eisen te

voldoen:
• Bij het inzaaien van de afdekgrond met een sprotgras mengsel: minimaal 30 mm. en

maximaal 50 mm. afdekgrond
• Bij aanleg met graszoden: 10 mm. afdekgrond de wapeningsnetten

7. De afdekgrond verdichten met behulp van trilplaat of mini kraan
8. Het graszaad dat gebruikt wordt dient voldoende weerstand bieden tegen wringend

verkeer en verkeersbelasting. Daarnaast moet de wortelstructuur zich goed kunnen
nestelen in de mazen van het stalennet om een optimale overdracht van krachten te
realiseren. Intercodam adviseert hierbij de toepassing van een sportgras mengsel

Na aanleg:

Voor het optimaal functioneren van het wapeningssysteem is het van belang dat de wortels
van het gras de tijd krijgen om zich aan het wapeningsnet te hechten. Hierbij heeft de
verkeersbelasting een grote invloed op de hechting. Indien er verkeersbelasting plaatsvindt
voordat de wortels van het gras zich hebben kunnen nestelen in de stalen mazen, is het
mogelijk dat het wapeningsnet vervormd. Deze vervorming zal beperkt zijn, maar zal het
grootst zijn bij belasting aan de uiteinden en randen van de graslandwapening. Indien men het
wapeningsnet gaat belasten voor dat het grasveld is volgroeid, doet men er goed aan een
tijdelijke voorziening aan te leggen (bijvoorbeeld rijplaten).

Intercodam geeft er echter de voorkeur aan te wachten met het belasten totdat het gras is
vergroeid met het wapeningsnet. Dit is eenvoudig te controleren door op een aantal plaatsen
te kijken of de wortels het wapeningsnet hebben bereikt.

Bijlagen
Bijlage 1: Tekening en foto’s verwerking graslandwapening Mesh Track 1

Voor aanvullende infoformatie kunt u ons bellen op: 036 5359250
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Bijlage 1

Wapening met lengte ca. 40
cm. aan kopse zijde
ombuigen in hoek van 45º
en en vastzetten met stalen
haringen h.o.h. ca.

Wapening uitrollen over kopse kant. 0,5 m.

Langszijde eventueel vastzetten met haringen Overlap wapeningsnetten
of wapeningsstaal Ø 8 – 10mm lengte 50 cm. 30cm in breedterichting;

bevestiging met ijzerdraad

Let op: Bovenstaande foto’s tonen een situatie waarin Mesh-Track 1 direct op het bestaande
grasland is aangebracht. Deze methode geniet niet de voorkeur aangezien het gras bij
overlaging zal gaan rotten en een smeerlaag gaat vormen op het wapeningsnet. Het advies van
Intercodam is om de bestaande grasconstructie altijd door te frezen.
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