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OPTIMALISEER EN CREËER 
BUITENRUIMTE IN EEN VINGERKNIP

Jouw droomproject mee helpen waarmaken, dat is ons doel. Zodat jij 
jarenlang zonder zorgen geniet van je nieuw of heraangelegd terras, 
tuinpad of oprit.

Als je kiest voor Marshalls kan je rekenen op twee zekerheden: 
kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit

Continu ontwikkelen we nieuwe en betere producten, met de beste 
grondstoffen die je vindt op de markt. Dat doen we al een tijdje. 
Als sinds 1890 produceren we innovatieve bestratingsproducten 
in het Verenigd Koninkrijk. En met succes, want vandaag zijn we er 
marktleider. Sinds 2011 zijn we ook actief in België, Nederland en 
Frankrijk met onze wereldwijde natuurstenen, keramische tegels en 
betonproducten van excellente kwaliteit.

Duurzaamheid

Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Ons beleid 
steunt hiervoor op drie basiswaarden. Bij elke bedrijfsbeslissing 
stellen we onszelf deze vragen:
• verbeteren we de maatschappij met aandacht voor de noden van 

iedereen?
• zijn we zinvol bezig om het milieu te beschermen?
• blijft onze economische groei stabiel?

We zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor duurzaamheid jouw 
droomproject ten goede komt.

WAAROM MARSHALLS
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DE OPBOUW
Voor alle soorten keermuren geldt dezelfde opbouw, hieronder weergegeven. Afhankelijk van de 
mogelijke belasting op de te keren grond en de hoogte, verschilt de verdere opbouw van de keermuur. 

6 7DE ONDERGROND

5 à 10 cm breder 
dan muurdikte

40 à 50 cm

+/- 10 cm +/- 10 cm

30 à 40 cm 30 à 40 cm

dikte 2 à 5 cm

trillen

uitgraven fundering 1e laag gerecycleerd beton plaatsen draineerleiding

fundering bij aanvullen met 
zuiver gerecycleerd beton 

kaliber 10/40 of 20/40

aftrillen van het zuiver 
gerecycleerd beton

aanbrengen gebroken 
steenslag 2/4 tot 2/8

als egalisatielaag

Soorten grond 

De kwaliteit van de grond onder en achter de keerwand, heeft direct invloed op de constructie. De
gronddruk, die zich achter de wand bevindt, is sterk afhankelijk van de grondeigenschappen. In het 
algemeen is meer grondwapening nodig indien het aanvulmateriaal een niet-granulair, cohesief 
materiaal is zoals klei.

Controleer of de draagkracht van de ondergrond voldoet aan de gestelde eisen. De keerwand dient 
op een goed draagkrachtige ondergrond te worden gebouwd. Tref aanvullende maatregelen bij 
aanwezigheid van water in de ondergrond.

Indien de grond in de fundering geroerde grond is, dient extra aandacht te worden besteed aan de
verdichting hiervan. Slechte grond dient te worden verwijderd en te worden vervangen door een
daarvoor geschikt materiaal. Indien nodig, kan door de toepassing van een grondwapening de 
draagkracht van de ondergrond sterk verbeterd worden.

Water management

Water management speelt een zeer belangrijke rol bij keermuren. De mogelijke waterstromingen 
achter de wand dienen te worden onderzocht. Het type afwerking zoals bestrating heeft invloed op 
de waterhoeveelheden. Water dat door neerslag of stroming van grondwater in het gewapend 
grondmassief stroomt, dient snel en effectief te worden afgevoerd.

Egaliseren

Tijdens het egaliseren moeten er voorzieningen worden getroffen om hemelwater snel af te kunnen 
voeren. Om de afvoer van neerslag via het oppervlak mogelijk te maken wordt aanbevolen het 
aanvulmateriaal onder een geringe helling aan te leggen. Bij het ontwerpen van keerwanden dient 
men ervoor te zorgen dat het water zich niet boven of onder de wand kan verzamelen.

Drainage

Een juiste planning van de drainage houdt rekening met een waterafvoer over, onder en achter de 
keerwand. De meeste ongewapende, lage keermuren hebben voldoende eigen drainage. Bij een 
grotere waterverzamelings oppervlakte achter de wand, zoals bij parkeerplaatsen, zijn aanvullende 
drainage voorzieningen noodzakelijk, bijvoorbeeld een goot. Concentraties van water dienen reeds 
bij het ontwerp te worden opgenomen.



STACKTON
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Stackton is een een eenvoudig, kostenefficiënt 
droogstapelsysteem voor eender welke hoogte. 
Het biedt een oplossing voor het opvangen van 
niveauverschillen en het bouwen van 
omheiningen voor zowel tuin, landschap, als 
grond-en wegenbouw. 

Dankzij de techniek van droog stapelen, te 
vergelijken met een lego blok, zijn klassieke 
hulpmiddelen  zoals lijm, siliconen, mortel of 
andere verbindingsmiddelen overbodig.

Het Stackton muursysteem is een gepatenteerd 
bouwsysteem dat een esthetisch verantwoorde 
oplossing biedt voor de stijgende vraag naar 
grondkeermuren.

Stackton garandeert niet enkel een kwalitatieve 
keermuur, maar tevens zorgt de gekloven 
structuur langs de voorzijde van de blok voor een 
prachtig afgewerkt en natuurlijk uitzicht.

De Stackton muur wordt gevormd door G-blokken te verbinden met counterblokken die gevuld 
worden met gebroken steenslag. De achterliggende grond wordt opgevangen door het gewicht van 
die muur. Dit grondkerend muursysteem wordt ook omschreven als een Gravity wall. 

De combinatie van counterblokken die gevuld worden met waterdoorlatende steenslag en een 
drainage in de fundering onder de counterblokken zorgt ervoor dat grond- en regenwater achter de 
wand gemakkelijk wegvloeit, waardoor er geen druk ontstaat op de muur. Om indringen van aarde te 
voorkomen wordt de bovenste rij counterblokken bedekt met een worteldoek die tegen de 
achterzijde van de counterblokken oploopt tot de bovenkant.

Voor meer technische informatie, zie onze technische fiches op www.marshalls.be.

Stackton kan eveneens toegepast worden voor 
het realiseren van vrijstaande tuinmuren en 
omheiningen. Ook hier worden de blokken droog 
op elkaar gestapeld zonder gebruik van mortel, 
lijm of andere verbindingsmiddelen. Door enkel 
de muurblok − die aan beide zijden gekloven is − 
op elkaar te stapelen samen met de 
verankeringsblok bouw je op korte tijd niet enkel 
een stevige en duurzame muur, maar ook het 
resultaat is prachtig en uniek.

Voor Na

Meerdere rijen counterblokken geven de nodige 
stabiliteit bij heel hoge grondkeermuren.

Counterblokken enkel vullen met zuiver gerecycleerd 
betonpuin (zonder zandaandeel) of gebroken steenslag 
om een goede drainage te verzekeren.

GEÏNTEGREERDE DRAINAGE

Het systeem van bouwen zonder mortel of lijm en het 
gebruik van een counterblok die gevuld wordt met 

zuiver gebroken steenslag zorgt ervoor dat het grond- 
en regenwater achter de wand gemakkelijk draineert 

en er zo geen (hydrostatische) druk ontstaat.

Dit is de garantie op een kwalitatieve en duurzame 
grondkerende constructie.
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Counterblokken vullen met zuiver gerecycleerd 
betonpuin (zonder zandaandeel) of gebroken 
steenslag om een goede drainage te verzekeren.

Offerte op maat

Er wordt bij de berekening van een 
keerwandmuur niet enkel rekening 
gehouden met de hoogte van de te 
bouwen muur, maar ook parameters zoals 
de bodemkwaliteit, hellingsgraad en 
bovenbelasting bepalen de muurdikte.

Droogstapelsysteem
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COBRA BLOCK
De Cobra Block is een droogstapelsysteem 
waarmee vooral muren met heel korte bochten 
kunnen gebouwd worden. Er kunnen op 
eenvoudige wijze allerlei slangenvormen 
gerealiseerd worden.

De keerwanden van Cobra Block hebben ook 
geen betonfundering nodig. Ze worden gestapeld 
zonder verbindingspinnen of clips. en zonder te 
metsen. De opstaande lip van de blok zorgt voor 
een ingebouwde helling van 3°.  Door de holle 
ruimte zijn de relatief grote blokken toch vlot 
hanteerbaar en zijn ze voorzien van een 
ingebouwde drainage.

Hoe ga je te werk? 

• Stap 1: Voorbereiding fundering
• Stap 2: Vul de sleuf met gebroken grind
• Stap 3: Verdicht het aangebrachte splitmateriaal
• Stap 4: Plaats de eerste rij blokken en controleer de richting
• Stap 5: Controleer of de blokken waterpas staan
• Stap 6: Plaats splitmateriaal in en achter blokken
• Stap 7: Verdicht evenwijdig met de wand, te beginnen bovenop blokkenwand
• Stap 8: Plaats de tweede rij blokken, vul split aan in en achter de blokken en verdicht
• Stap 9: Plaats het geogrid in de juiste richting en tegen de frontlip van het blok
• Stap 10: Plaats de volgende rij blokken
• Stap 11: Span het geogrid horizontaal en veranker de geogrid met pinnen
• Stap 12: Breng het splitmateriaal aan in en achter de blokken voor drainage, vul verder de grond 

achter de wand aan
• Stap 13: Verdicht het split in en achter de blokken en vervolgens de grond achter de wand, 

beginnende op de blokkenwandDroogstapelsysteem



ROSETTA

Rosetta Hardscapes biedt zowel prachtige natuursteenesthetiek als een slim ontworpen systeem. 
Het gebruik van wetcast beton (gietbeton) verheft het uiterlijk van Rosetta Hardscapes boven dat 
van het typische drycast betonproduct (geperste beton). Rijke texturen gemaakt van echte stenen 
creëren een prachtige, natuurlijke sfeer voor uw tuin. Het droogstapelsysteem kan gebruikt worden 
voor muren van een beperkte hoogte. Of het nu wordt gebruikt als een op zichzelf staand accent, als 
een vrijstaande muur of keermuur, als afwerking van uw zwembad of vijver, deze grote rotsachtige 
landschapslook zal zeker opvallen. 

Bovendien krijgt u een natuurlijke look zonder in te boeten aan de structureel veilige oplossing die u 
nodig heeft. De enorme omvang van Outcropping onderscheidt zich op het gebied van hardscapes.

Grey Canvas

Rosetta biedt verschillende handleidingen die de juiste 
installatietechnieken beschrijven voor de Rosetta 
Outcropping en Trapblokken. De 
installatiehandleidingen helpen bij het behandelen 
van de basisstappen die nodig zijn om een mooie, 
structureel gezonde keermuur te bouwen. Voor 
een optimale kleurmenging moet u producten van 
verschillende paletten mengen en installeren.

Bezoek RosettaHardscapes.com/TechResources voor 
meer tools om Rosetta Hardscapes te installeren.
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A A

B B

C C

D D

Trim End of Block To Eliminate 
Overlap Between Blocks 

OUTSIDE (CONVEX) CURVES

INSIDE (CONCAVE) CURVES

 Install Blocks Tight Together
 (Trim Ends of Blocks If Needed To
 Prevent Gaps Between Blocks)

 Place Fabric In Voids
 Between Blocks And Fill

 All Voids With Stone

Rosetta-blokken hebben schuine hielen om te helpen bij de muurintegriteit en zorgen voor steun van 
de lagere blokken in de muur. Het beslag is belangrijk voor het technische ontwerp van de muur en 
er moet rekening mee worden gehouden tijdens de constructie van een gebogen wandgedeelte.

Bij een bolle bocht kan een overlap ontstaan tussen enkele blokken in de muur. De beste manier om 
met deze overlap om te gaan, is het uiteinde van het kleinere blok af te zagen, waardoor de blokken 
strak op elkaar passen en alle hielen goed vastzitten. 

Bij een holle bocht zal de voorkant van de stenen telkens raken, maar kunnen er holtes ontstaan aan 
de achterkant. Vul deze holtes dan op met steen. 

Tenslotte heeft Rosetta twee hoekblokken om een hoek van 90 ° in de muur te maken. De 
hoekblokken zijn vierzijdig en kunnen afwisselend worden geïnstalleerd om een meer willekeurige 
uitstraling te behouden. Voor meer technische informatie, zie onze technische fiches op www.
marshalls.be.

Snijd het einde van het blok 
bij om overlapping tussen 
blokken te voorkomen

Installeer de blokken dicht bij elkaar
(trim de uiteinden van blokken indien nodig om gaten 
tussen blokken te voorkomen)

Vul alle holtes 
tussen blokken 
met steen

12 13Droogstapelsysteem
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STAPELBLOKKEN

Kuba eburon

Kuba artis

Stako artis

Stako eburon

Stelar

Beschikbaar in: 
• Artis
• Bronze
• Forrest
• Natura
• Savane
• Titan

Stapelblokken zijn inzetbaar voor zeer diverse decoratieve toepassingen zoals lage keermuurtjes, 
verhoogde bloemperken, borders, trappen... De Stelar en Kuba zijn getrommelde betonnen 
stapelblokken, de Stako zijn strakke ongetrommelde stapelblokken, beschikbaar in verschillende 
kleuren. 

De blokken zijn makkelijk stapelbaar en worden geplaatst in een speels banenverband. De 
stapelblokken zijn eveneens vorstbestendig. 

Droogstapelsysteem
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U- EN L-STENEN

PALISSADES

Palissades zijn ideaal om een terras, oprit, tuinpad, tuin, border of trapje de ultieme touch verlenen. 
Bovendien zijn zij zeer geschikt om kleine hoogteverschillen esthetisch verantwoord op te vangen.

Palissades in natuursteen

Palissades in beton

Dark cloud Estrel Oriental Black Vietnam Blauw Rustico

Ronde palissade Ronde palissade Tegula palissade Tegula palissade

U- en L-stenen zijn multifunctionele bouwelementen uit beton. Ze kunnen ingezet worden voor zeer 
diverse toepassingen zoals zitbanken, bloembakken, traptreden en lage decoratieve keerwanden. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. L-stenen zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, in grijs en in 
zwart. Er zijn eveneens hoekstenen beschikbaar voor een mooie afwerking. 

L-steen zwart Hoeksteen zwart L-steen grijs Hoeksteen grijs

U-steen U-hoeksteen



1918SCHANSKORVEN

STONEFACE
Stoneface zijn natuursteen steenstrips 
waarmee u gemetste  wanden en tuinmuren 
origineel en uiterst stijlvol afwerkt. 

Deze wandbekleding is eenvoudig en snel om te 
plaatsen en past uitstekend bij zowel een 
traditionele als bij een moderne woonomge-
ving. Zorg voor een optimale isolatie van jouw 
woning, dankzij steenstrips in combinatie met 
gevelisolatie, zowel geschikt voor binnen- als 
buitengebruik. 

Bij Marshalls kiest u uit een ruim assortiment 
van mooie natuurstenen in kwartsiet, zandsteen 
of leisteen of in keramisch materiaal. Geniet van 
een snelle en eenvoudige bevestiging met een 
flexibele tegellijm.

Creëer met schanskorven in een mum van tijd een oase 
van rust in jouw tuin. Deze stevige, stalen korven vul je 
met stenen die je zelf uitkiest. De combinatie van steen 
en staal oogt heel hedendaags en is uiterst functioneel, 
bijvoorbeeld als afscheiding, maar ook als akoestische 
barrière of palissademuur. Ze zijn gemaakt van 5 mm 
draadstaal waarop een duurzame zink-aluminium 
coating op is aangebracht die zorgt voor een zeer hoge 
corrosiebestendigheid.

Ze laten zich snel installeren en zorgen voor volledige 
privacy, terwijl ze het straatlawaai aanzienlijk dempen.

Schanskorven kunnen ook gebruikt worden om kleine 
hoogteverschillen op te vangen, zoals op de foto 
hieronder. 

De plaatsing is eenvoudig, want de korven worden pas 
gevuld nadat ze op hun plaats staan.

Harvest Mix Dusk Oyster Copper



Afmetingen
Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en
onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven
afmetingen van ons gamma zijn, behalve waar minimale
voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven
voegen. Zo kan je makkelijker een project plannen en de
juiste hoeveelheden bestellen. Meet verschillende stalen
bij een Marshallshandelaar voor nauwkeurige afmetingen.

De juiste hoeveelheid bestellen
Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de
afwerking. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in
één keer te bestellen. Zo voorkom je dat materialen licht
van kleur verschillen.

Controleer de levering
Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen 
of kleurverschillen. Check ook afmeting en kleur die op 
de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing 
zijn, gelieve dan zo snel mogelijk je handelaar in te lichten. 
Wij aanvaarden enkel klachten en opmerkingen vóór 
het plaatsen van de materialen. Om kleurverschillen te 
vermijden en/of een mooie nuancering te verkrijgen, dien je 
materialen uit minstens 3 verschillende palletten verticaal 
af te stapelen en onder elkaar te mengen.

Plaatsing
Er zijn een aantal regels waar je zeker rekening mee moet
houden bij het plaatsen en die je correct dient na te leven. 
Je kan de plaatsingsinstructies raadplegen en downloaden 
op www.marshalls.be. Wanneer je beslist om de werken 
uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd 
vakman.

Kleuren
Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle 
Marshallsproducten. Terwijl de kleuren die je in deze 
catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, 
is het uitermate belangrijk dat je de actuele materialen 
bekijkt bij de plaatselijke Marshallshandelaar voordat je je 
keuze maakt. Bij natuursteenproducten kunnen namelijk 
aanzienlijke variaties voorkomen. Meng producten van 
verschillende pakken door elkaar om een zo mooi mogelijk 
uitzicht te verkrijgen.

Andere verwering
Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding
geven tot kleurvariaties. Op natuursteen kunnen
schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden
wanneer de mineralen van het product oxideren. Op alle
producten kunnen algen en organische groei voorkomen
en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast
bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen
verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig 
onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Marshalls kan 
geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de hierboven 
beschreven fenomenen.

Voorwaarden
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren
van onze producten. Om die reden behouden wij ons het
recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen
zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer je niet
tevreden bent over de door ons geleverde producten
gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te
stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar
gebrek niet geplaatst mag worden zonder je 
Marshallshandelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. 
Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan 
Marshalls in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 
Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en 
correct te adviseren, kan Marshalls niet aansprakelijk 
worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding 
die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de 
producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd 
zijn als gevolg van niet-naleving van ons advies. Alle 
instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; 
algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Marshalls is een gedeponeerd handelsmerk. Er is ook een
aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten.
Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door
ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde
nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op
auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit
deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd
of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van
Marshalls. Marshalls is een handelsnaam van Marshalls
Mono Limited. In Engeland ingeschreven onder nummer
509579. Statutaire zetel: Landscape House, Premier Way,
Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT,
Verenigd Koninkrijk.
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