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Waarom kiezen voor een boomgroeiplaats?  

 Eenvoudige en snelle aanleg. 

 Tweede maaiveld boven boomwortels. 

 Luchtlaag voorkomt wortelopdruk. 

 Zwaarste verkeersklasse zonder gronddekking. 

 Goede beluchting en bewatering. 

 Diverse afwerkingen op het betondek. 

 Uitgebreide ervaring en veel referenties. 

 

Toepassing boomgroeiplaats 

Bomen in stedelijk gebied hebben vaak te kampen met 

zeer krappe ondergrondse ruimte en barre leefomstan-

digheden. De doorwortelbare ruimte wordt ingeperkt 

door bijvoorbeeld kabels, leidingen, rioleringen en weg-

funderingen. Daarnaast hebben bomen te kampen met 

een tekort aan zuurstof en water in de bodem en een 

hoge verdichtingsgraad van het grondpakket als gevolg 

van verkeersbelasting. Met het Watershell systeem 

wordt een boomgroeiplaats ingericht waarbij de belas-

ting van verkeer wordt opgenomen door de beton-

contructie en niet door het grondpakket waarin de boom 

dient te wortelen. De ruimte onder het betonnen boven-

dek en de Watershell cassettes wordt gevuld met teel-

aarde waarin veel organisch materiaal (voeding) is opge-

nomen. Door de vorm van de cassettes is tevens sprake 

van een tweede maaiveld en vindt geen wortelopdruk 

plaats. Hierdoor wordt een duurzame groeiplaats voor de 

boom gecreëerd met optimale condities.  

Boomgroeiplaatsen 
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Watershell Atlantis  

hoogte* mm 500 750 1000 1250 1500 1750 

breedte mm 500x500 500x500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

kolomhoogte mm 340 590 840 1090 1340 1590 

kolom diameter mm 110 110 110 110 110 110 

inhoud liter/m² 383 729 970 1211 1452 1693 

betonvulling** liter/m² 46 55 64 73 82 91 

** de betonvulling is de hoeveelheid beton die nodig is om de kolommen en de cassettes tot aan de bovenzijde te vullen. Deze hoeveelheid is exclusief de 

betonnen druklaag die boven de cassettes wordt aangebracht. 

Plaatsen van Atlantis kolommen, aanvullen van 

teelaarde/bomengrond. 

Watershell Atlantis voorzien van wapening met 

afstandhouders. 

Storten van het van beton voor de druklaag, 

hierdoor hoge verkeersklasse mogelijk. 

Watershell Neptunus 

hoogte* mm 500 750 1000 1250 1500 1750 

breedte mm 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 

kolomhoogte mm 380 630 880 1130 1380 1630 

kolom diameter mm 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 

inhoud liter/m² 390 635 880 1125 1370 1615 

betonvulling** liter/m² 38 45 50 55 60 65 

* de kolommen  zijn in variabele hoogtes leverbaar daardoor is elke hoogte te realiseren. 
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