
Onze fundering / substraat 
bevordert wortelgroei. Dit zorgt voor  extra 
Co2-opslag in de bodem! 

Gaat wateroverlast tegen,
kan wel 400 liter water bergen per m3!

Houdt water vast, ook tijdens 
langere periodes van droogte. 

Verkoeling: gras zorgt voor verdamping 
en warmt minder op dan steen. Gaat het 
‘urban heat island-effect’ tegen. 

De Flood Bold wordt Co2-neutraal 
geproduceerd!

Groen karakter -ook bij 
veel verkeer- door het 
unieke graszaadmengsel 
voor de Flood Bold.

Ontharden van de stad!

39 ˚C 

Rain(a)Way Groene parkeerplaats

Dit funderingssubstraat, ontwikkeld in samen- 
werking met BVB Substrates en Barenbrug, zorgt 
voor optimale waterinfiltratie en grasgroei voor 
de Rain(a)Way Flood Bold tegel. Afhankelijk van 
de locatie en klimaatopgave zijn er vier opbouw-
varianten mogelijk, waarbij wordt gekeken naar 
het gebruiksdoel en de gewenste waterberg-
ingscapaciteit.

Het grastegelsubstraat is samengesteld met de 
juiste pH-waarde en optimale voeding en vocht-
balans voor grassen. Door de hoge waterdoor-
laatbaarheid zorgt het voor infiltratie van water 
in de onderliggende lagen, waarbij het genoeg 
water vasthoudt voor het gras dat hierin groeit. 
In dit substraat krijgt gras genoeg ruimte om te 
groeien en genoeg water om groen te blijven. 
De fundering blijft goed infiltreren en kan niet 
verdichten.

Het graszadenmengsel is samengesteld door  
Barenbrug en bestaat uit WaterSaver en RPR. 
WaterSaver wortelt diep en neemt daardoor 
ook water op uit diepere funderingslagen. RPR 
is ijzersterk en vormt bovengrondse uitlopers 
waar weer nieuwe grasplanten uit komen. Zo 
worden de open structuren van de Flood Bold 
goed gevuld, krijgt onkruid geen kans en heb je  
-ook in langdurige droge periodes- een groene 
parkeerplaats die goed bestand is tegen inten-
sief verkeer. 

Rain(a)Way – voor een groene stad!

Dit systeem is ontwikkeld in samenwerking met:



• Geschikt voor: personenvervoer en incidenteel vrachtverkeer. Het is 
toepasbaar in situaties als een parkeerplaats en woonwijk.

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. Bovendien sla je 
op deze manier extra Co2 op in de bodem. 

• RA Grastegelsubstraat heeft een waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. RA urbansand: 200 liter water per m3. 

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

30 - 50 cm 
RA UrbanSand

30 - 50 cm 
RA UrbanSand

laagdikte naar 
behoefte 
RA UrbanSteenslag

OPTIE A - GROEN
middelzwaar belastbare situaties

OPTIE B - GROEN / BLAUW
middelzwaar belastbare situaties

Scheidingsdoek

• Geschikt voor: personenvervoer en incidenteel vrachtverkeer. Het is 
toepasbaar in situaties als een parkeerplaats en woonwijk. 

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. Bovendien sla je 
op deze manier extra Co2 op in de bodem.

• In deze constructie is een extra waterbufferende laag van UbanSteenslag 
ingetekend. Deze laag kan 400 liter water per m3 bufferen. Op deze laag 
kun je je hemelwaterafvoer aansluiten.

• RA Grastegelsubstraat heeft een waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. Ra UrbanSand: 200 liter water per m3. 

• Bestand tegen lange periodes van droogte. Door de capillaire werking 
van het substraat kan het water uit de waterberging worden opgezogen 
en worden benut tijdens langdurige droge periodes. 

Dit systeem is ontwikkeld in samenwerking met:

Invoer piekbui-
berging



• Geschikt voor: personenvervoer, vrachtverkeer en bussen. Het is 
toepasbaar in situaties als een parkeerplaats, woonwijk en intensief 
bereden situaties met zwaar verkeer.

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. Bovendien sla je 
op deze manier extra Co2 op in de bodem. 

• RA Grastegelsubstraat heeft een waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. RA UrbanSand: 200 liter water per m3. RA UrbanGranu-
laat: 183 liter water per m3. 

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

RA Grastegelsubstraat 
met graszaad

5 cm 
RA UrbanSand

25 - 45 cm
RA UrbanGranulaat

25 - 45 cm
RA UrbanGranulaat

5 cm 
RA UrbanSand

Invoer piekbui-
berging

laagdikte naar 
behoefte
RA UrbanSteenslag

Scheidingsdoek

• Geschikt voor: personenvervoer, vrachtverkeer en bussen. Het is toepas-
baar in situaties als een parkeerplaats, woonwijk en intensief bereden 
situaties met zwaar verkeer.

• In deze constructie is een extra waterbufferende laag van Ur-
banSteenslag ingetekend. Deze laag kan 400 liter water per m3 bufferen. 
Op deze laag kun je je hemelwaterafvoer aansluiten.  

• Bevordert de wortelgroei, zo blijft je gras langer groen. Bovendien sla je 
op deze manier extra Co2 op in de bodem.

• RA Grastegelsubstraat heeft een waterbergingscapaciteit van 366 liter 
water per m3. RA UrbanSand: 200 liter water per m3. RA UrbanGranu-
laat: 183 liter water per m3. 

• Bestand tegen lange periodes van droogte. Door de capillaire werking 
van het substraat kan het water uit de waterberging worden opgezogen 
en worden benut tijdens langdurige droge periodes. 

OPTIE C - GROEN
zwaar belastbare situaties

OPTIE D - GROEN / BLAUW
zwaar belastbare situaties

Dit systeem is ontwikkeld in samenwerking met:


