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Opdrachtgever  : Gemeente Den Haag 

Uitgevoerd door  : Dura Vermeer 

Gehele hoeveelheid  : 983,1 m2 Permavoid® units 150 mm  

  geassembleerde plateau’s 6.370 x 1.770 x 150 mm = 11,30 m² 

Bomen    : Lindes stamomtrek 20-25 met kroondiameter van ca. 2 m 

Constructie periode  : Oktober 2005 – Maart 2006 
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Projectkenmerken: 

 Fraaie uitstaling c.q. Lindelaan dient gecreëerd te worden. 

 Staartwerk dient geen verzakking of wortelopdruk te vertonen. 

 

 

Oplossing: 

 Groeiplaatsverbetering onder de parkeervakken aangebracht d.m.v. geassembleerde 

plateau’s. 

 Per boom is er ± 24 m3 doorwortelbare ruimte beschikbaar. 

 

 

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

 In september 2010 is de gemiddelde conditie van de bomen beoordeeld als “goed”. De 

groei van de bomen is soms zelfs “erg goed” (m.u.v. risicogebieden waar extra zout 

gestrooid wordt, enkele symptomen van zoutoverlast waarneembaar). 

 Er is geen opdruk van klinkers door wortelopdruk waarneembaar. Gezien het 

bewortelingpatroon is dit de komende 5 – 10 jaar ook niet in ernstige mate te 

verwachten. 

 Wortelwerende doek dient zeer zorgvuldig tot tegen de binnenzijde van het bomenrondje 

of de banden van het boomvak te worden aangebracht, dit om ontsnapping te 

voorkomen. 

 De bodemverdichting is beoordeeld als “laag” voor een strook die al vijf jaar in gebruik is 

als parkeerstrook. 

 Wortelontwikkeling is beoordeeld als buitengewoon goed. Bovenin het bomenzand zijn 

zowel fijne als grovere wortel (tot 3 cm ø). 
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