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Opdrachtgever  : Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Oost) 

Uitgevoerd door  : Dura Vermeer 

Gehele hoeveelheid  : 800 m2 Permavoid® units 150 mm 

Bomen    : 40 stuks Iepen Ulmus ‘New Horizon’, maat 18-20 

Constructie periode  : November 2006 – Maart 2007 
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Projectkenmerken: 

 En dient op deze locatie een optimale combinatie gecreëerd te worden van 

boomontwikkeling vs. parkeergelegenheid. 

 Er dient een bodemverbetering te worden toegepast tbv de nieuw te planten bomen. 

 Opdruk van klinkers door boomwortels dient voorkomen te worden. 

 

 

Oplossing: 

 Er is bodemverbetering toegepast in de vorm van bomenzand. 

 De Permavoid® units zal de verkeersdruk opvangen en verspreiden zodat de bomenzand 

niet verder zal verdichten. 

 In de Permavoid® units een rijk mengsel geveegd welke in voor een optimale grond 

conditie zal zorgen over de loop der Jaren. Hierdoor kan de beschikbare doorwortelbare 

ruimte vastgesteld worden op 22 m3 per boom. 

 Door de luchtlaag bovenin de Permavoid® units ontstaat er een zogenaamd tweede 

maaiveld, wat opdruk van wortels voorkomt. 

 

 

Onderzoek door beëdigd taxateur van bomen, dhr. Ing. E.J. Ros: 

 De groei van de Iepen is beoordeeld als goed tot soms zelfs zeer goed. Ze verkeren in 

goede conditie. De groei in de komende decennia zal gemakkelijk voortzetten. 

 De bomen maken goed gebruik van het rijke voedingsmedium wat in de Permavoid units 

is verwerkt. Hierdoor kan de ondergronds beschikbare ruimte, in vergelijking met 

gebruik van alleen bomenzand, verkleind worden om nog steeds dezelfde 

boomontwikkeling en formaat te krijgen. 

 Na bijna vijf jaren van belasting van de strook door parkerende auto’s in het opvallend 

dat de verdichting van het bomenzand niet verder is opgelopen dan tot 2,8 MPa. Dit 

heeft een positief effect op alle bodemeigenschappen die voor de wortelgroei van belang 

zijn. 

 Het straatwerk van de parkeerstrook in de Vaillantlaan ligt er (visueel beoordeeld door 

een boomdeskundige) nog goed bij. Er is geen opdruk van klinkers veroorzaakt door 

wortelopdruk waarneembaar. 

 

 

  
^ Aanleg 
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^ Opgebouwde structuur: Gewapend geotextiel –  
   Permavoid® units – Geotextiel - Straatzand  

 

 

  
^ Onderzoek oktober 2010    ^ Onderzoek oktober 2010 

 

 

  
^ Maart 2013      ^ September 2013 

 


