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Waarom kiezen voor een wortelbrug?  

 Eenvoudige en snelle aanleg. 

 Tweede maaiveld boven boomwortels. 

 Luchtlaag voorkomt wortelopdruk. 

 Zwaarste verkeersklasse zonder gronddekking. 

 Constructie werkt drukverdelend. 

 Goede beluchting.  

 Goede bewatering. 

 Diverse afwerkingen mogelijk. 

 Uitgebreide ervaring en veel referenties. 

 

Toepassing wortelbrug 

Losliggende tegels, gescheurd asfalt en dus een grote 

kans op letsel bij voetgangers en fietsers, dit zijn de be-

kende schadelijke gevolgen van wortelopdruk. Beperkte 

mogelijkheden voor boomwortels om vocht, lucht en 

voeding te vinden is vaak het gevolg een hoge verdich-

ting en schrale samenstelling van de bodem. De zoek-

tocht van de boom naar vocht, lucht en voeding resul-

teert vaak in wortelgroei onder diverse soorten van ver-

hardingen als klinkers, tegels, beton en asfalt van par-

keerplaatsen, wegen, voetpaden en fietspaden. Wortels 

vinden onder de verharding met name vocht door regen-

val of condensvorming. De Watershell wortelbruggen 

bieden een oplossing om wortelopdruk bij bestaande 

bomen en nieuw te planten bomen te voorkomen. Door 

de introductie van een tweede maaiveld onder de ver-

harding wordt een natuurlijke barrière van lucht ge-

maakt. Deze luchtlaag maakt het onnodig voor boom-

wortels om zich direct onder de verharding te begeven.  

Wortelbruggen 
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Watershell 

  Watershell 8 Watershell 12 Watershell 16 

breedte mm 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

kolomafstand mm 260 310 310 

hoogte inwendig mm 45 80 110 

hoogte uitwendig mm 80 120 160 

gewicht kg/stuk 1,24 1,25 1,30 

inhoud liter/m² 68 79 105 

betonvulling* liter/m² 12 16 34 

aantal per pallet m² 100 100 75 

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

die boven de cassettes wordt aangebracht. 

Waterdoorlatend geotextiel zorgt voor drukverdeling op een 

uitgevlakte onderbaan. 

Een randkist is geplaats en wapeningsnetten aangebracht. De 

bochten worden eenvoudig door het flexibele systeem gevolgd. 

Watershell cassettes worden op de betontegels geplaatst. 

Diverse afwerkingen zijn mogelijk  zoals een afwerking met rood 

asfalt voor een fietspad.  

Wortelbruggen 


