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Werkomschrijving 
Boomgroeiplaats 

De werkzaamheden, voor de aanleg van een boomgroeiplaats, zijn opgedeeld in een aantal fases: 
 
1. Controle vooraf; 
2. Plaatsen tegels; 
3. Plaatsen voetjes en Atlantis kolommen; 
4. Aanbrengen XPE; 
5. Aanvullen boomgroeiplaats en omliggende bodem; 
6. Plaatsen Watershell® Atlantis-systeem; 
7. Aanbrengen randbekisting en EPS-strook; 
8. Aanbrengen wapening; 
9. Verder aanvullen omliggende bodem; 
10. Storten beton in kolommen en cassettes; 
11. Storten druklaag. 
12. Verdichten omliggend pakket 
 
1. Controle vooraf 
 
Voordat men kan beginnen met het plaatsen van de Watershell Atlantis-cassettes dient men een aantal 
aandachtspunten in acht te nemen: 
 De inwendige en uitwendige maatvoering conform tekenwerk Waterblock B.V.; 
 De afmetingen van het te graven cunet moet aan alle zijden minimaal 500 mm breder zijn dan de uitwendige 

maat van het systeem; 
 De taluds dienen  voldoende flauw te zijn zodoende men veilig in de bouwput kan werken. Hiervoor kan men 

gebruik maken van het normblad “P25, putten en sleuven” van de arbeidsinspectie; 
 De ondergrond dient uitgevlakt (+/- 10 mm) en voldoende draagkrachtig te zijn; 
 Bepaal vooraf de locatie en diameter van de inkomende- en/of uitgaande leidingen en sparingen voor beluchting 

of drainage. 
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Figuur 1. Bovenaanzicht boomgroeiplaats. 
 
 
2. Plaatsen van de tegels 
 
De dikte van de betontegels bedraagt 80 mm. Bij het plaatsen van de eerste betontegel is het hart van de tegel de 
hoekmaat van de cassettes. De tegels dienen hart op hart 500 mm geplaatst te worden op een onderlinge afstand van 
200 mm. TIP: Gebruik een plank met een breedte van 200 mm als afstandshouder tijdens het leggen van de tegels. 
 
 
3. Plaatsen voetjes en kolommen 
 
De kunststof voetjes worden over de gehele oppervlakte van de ondervloer geplaatst. Hierbij wordt eveneens een stra-
mienmaat van hart op hart 500 mm gehanteerd. De voetjes moeten worden vastgezet op de tegels om te voorkomen 
dat de kolommen tijdens het aanvullen verschuiven of omvallen. Vervolgens kunnen de Atlantis kolommen worden 
gesteld op de zojuist gefixeerde voetjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2. Stellen Atlantis kolommen, rechts boven- en zijaanzicht. 
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4. Aanbrengen XPE 
 
Het XPE vormt een waterdoorlatende scheidingswand tussen de teelaarde in de groeiplaats en het gestabiliseerd zand 
buiten de groeiplaats. Het materiaal wordt geleverd door Waterblock B.V. in rollen van 1,0 x 10,0 meter, met een dikte 
van 45 mm. Het bestaat uit thermisch verbonden XPE-vlokken met daarop een dun vlies. De rollen dienen in het werk 
op de juiste hoogte te worden gesneden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met een scherp stanleymes of decou-
peerzaag. Deze juiste hoogte is te bepalen door de lengte te nemen van bovenkant tegel tot bovenzijde kolom. 
 
 
5. Aanvullen boomgroeiplaats en omliggende bodem 
 
Voordat de boomgroeiplaats gevuld kan worden met teelaarde moet er een hulpframe worden gemonteerd boven op 
de Atlantis kolommen. Het hulpframe houdt de kolommen op hun plaats tijdens het aanvullen van de boomgroei-
plaats. Bovendien wordt zo voorkomen dat er aarde in de kolommen terecht komt. De afdekdoppen van het frame 
moeten voorzien zijn van kleine inkepingen om het frame achteraf eenvoudig te kunnen verwijderen. Het aanvullen 
van de boomgroeiplaats en de omliggende grond dient gelijktijdig plaats te vinden. De groeiplaats wordt aangevuld 
met teelaarde of een ander groeimedium conform de specificatie van de opdrachtgever en de rest van de bouwput 
met gestabiliseerd zand of Menggranulaat. De teelaarde en het gestabiliseerd zand moeten worden aangevuld en ver-
dicht in lagen van 300 mm totdat de onderkant van het hulpframe is bereikt. Na het verdichten van de grond moet de 
indringingsweerstand 1 tot 1,5 MPa bedragen. (maximaal 1,5 MPa!!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Aanvullen teelaarde met behulp van hulpframe. 
 
 
6. Plaatsen Watershell Atlantis-systeem 
 
Nadat de boomgroeiplaats en de rest van de bouwput zijn aangevuld, kan het hulpframe verwijderd worden. Nu kun-
nen de Watershell Atlantis-cassettes geplaatst worden op de Atlantis kolommen. De cassettes worden van links naar 
rechts geplaatst, waarbij de pijlen op de cassettes dezelfde richting op wijzen. Het plaatsingsschema staat op de cas-
settes. Het valt aan te bevelen de cassettes direct na het verwijderen van het hulpframe te plaatsen. Na het plaatsen 
van de cassettes blijft er ruimte over direct onder de cassette. Dit is een tweede maaiveld, dat ervoor zorgt dat de bo-
men in de groeiplaats in de toekomst geen wortelopdruk zullen veroorzaken. 
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7. Aanbrengen randbekisting en EPS-vulstrook 
 
Over de volle omtrek van de boomgroeiplaats en aan de randen van de boomsparingen moet bekistingmateriaal wor-
den aangebracht. De hoogte van de bekisting bedraagt: 200 mm + dikte betondek. Tussen de cassettes en het bekis-
tingmateriaal wordt een strook EPS, met een hoogte van 100 mm, pasgezaagd en klemmend aangebracht. Ter plaatse 
van de Atlantis kolommen dient het EPS in trechtervorm te worden uitgezaagd, zie figuur 4 op de volgende bladzijde. 
De strook zorgt voor de benodigde afdichting i.v.m. het storten van het beton. Eventuele resterende naden en kieren 
kunnen worden afgedicht met PUR-schuim. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 4. Bekistingmateriaal en EPS-strook aan de randen en rondom sparing. 
 
 
8. Aanbrengen wapening 
 
Eerst worden de afstandshouders geplaatst boven het hart van de cassettes. Dit dienen stevige afstandshouders te zijn 
omdat er later over de wapeningsnetten gelopen moet kunnen worden. Vervolgens worden de wapeningsnetten op 
maat geknipt en op de afstandshouders gelegd. Hierbij moet men ervoor zorgen dat de netten voldoende overlap heb-
ben en minimaal 40 mm vrij komen te liggen van de randbekisting. De gebruikte wapening bestaat uit zogenaamde 
kruisnetten met langs- en dwarsstaven van gelijke diameter. Het type en het gewicht van het net is afhankelijk van de 
uitkomsten van de constructieberekening. Tevens kan er rondom de boomsparingen raveelwapening worden aange-
bracht en moeten de rand- en/of hoekkolommen (ook bij de sparingen) voorzien worden van wapening. 
 
 
9. Verder aanvullen omliggende bodem 
 
De buitenzijde van de boomgroeiplaats moet nu verder worden aangevuld tot aan de bovenkant van de bekisting. Deze 
grond mag niet verdicht worden! 
 
 
10. Storten beton in kolommen en cassettes 
 
Nadat de grond aan de buitenzijde van de boomgroeiplaats is aangevuld (maar niet verdicht!) tot aan de bovenkant 
van de randbekisting en de bekisting aan de binnenkant van de sparingen gestut is, kan het beton gestort worden. En-
kele belangrijke eigenschappen van het beton, dat gebruikt wordt voor het vullen van de kolommen, de cassettes en 
de druklaag van de boomgroeiplaats, zijn genoemd op de volgende bladzijde: 
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 Sterkteklasse: minimaal C30/37; 
 Milieuklasse: XC4 (ter controle constructeur), te bepalen volgens NEN-EN 206-1 en NEN8005; 
 Consistentieklasse: F5 vloeibaar; 
 Korrelgroep: 4-16 met Dmax=16 mm; 
 Chlorideklasse: Cl 0,40 gewapend beton. 
 
Het is belangrijk om van tevoren de benodigde hoeveelheid beton te bepalen. Er komt beton in de cassettes en in de 
Atlantis kolommen. De hoeveelheid beton in de kolommen en cassettes is afhankelijk van de hoogte van het systeem. 
De benodigde hoeveelheid beton in m3 per m2, bij een hoogte van h van de kolommen (in mm), kan men bepalen met 
behulp van onderstaande gegevens: 
 
Betonhoeveelheid in cassettes (tot bovenkant cassette):  Linw x Binw x 0,034 m3/m2 
Betonhoeveelheid in Atlantis kolommen:    aantal kolommen x h/1000 x 0,009 m3/m 
Totale hoeveelheid (in m3):      Linw x Binw x 0,034 + aantal kolommen x h/1000 x 0,009 
 
Bij het storten van het beton moet men er op letten dat niet direct in de kolommen wordt gestort maar op het hart van 
de cassettes. Hierdoor lopen de kolommen vanzelf vol en ontstaat er geen luchtinsluiting. Het is van belang dat men in 
het midden van de vloer begint met storten en vervolgens naar de wanden toewerkt (zie figuur 3). Wanneer men ge-
noodzaakt is een betonpomp te gebruiken, moet men ervoor zorgen dat er rustig gepompt wordt. De slang dient voor-
zien te zijn van een valbreker. De slang kan ook horizontaal op de cassettes wordt gelegd en zo voortgesleept kan wor-
den. Bij gebruik van een trilnaald mag deze nooit gebruikt worden in de kolommen! Als alle kolommen en cassettes 
gevuld zijn met beton dient men alle kolommen (eerste 15 cm) na te porren met een stok. Dit moet rustig gebeuren 
om te voorkomen dat er lucht wordt ingesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 5. Storten van beton in kolommen en cassettes, rechts de stortrichting vanuit het midden. 
 
 
11. Storten druklaag 
 
De benodigde hoeveelheid beton, voor een kelderdek met dikte s mm, bedraagt s/1000 m3/m2. Het kelderdek kan 
variëren in dikte, wapening en betonkwaliteit. Dit is afhankelijk van de omgeving, de belastingen en de geometrie van 
de constructie. Nadat het beton is gestort, moet het dek afgewerkt en verdicht worden met een mechanische afwerk-
spaan. Vervolgens dient men het beton tijdig af te dekken met transparante folie, te behandelen met curing compound 
of voldoende te besproeien met water, om optreden van nadelige krimp te voorkomen. Overtollig beton moet achteraf 
afgevoerd worden. 
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12. Verdichten omliggend pakket 
 
Om zettingsverschillen te voorkomen dient na uitharding van de betonnen druklaag het pakket direct naast de voorzie-
ning verder te worden verdicht. Dit dient te gebeuren na het behalen van voldoende druksterkte. Bij het bestellen van 
de beton dient u aan te geven dat er een 2-tal proef kubussen gestort moet worden. Op uw aangeven kan de centrale 
deze laten drukken om te bepalen wat de sterkte in N/mm2 bedraagt.  


