Tree Ground Solutions bv
Groeiplaatsconstructies en watermanagement

Ceintuurbaan Amsterdam. Een geslaagde combinatie van groeiplaatsen en het stedelijk gebied.

Tree Ground Solutions

Toekomstbestendige groeiplaatsen

Tree Ground Solutions is al sinds 2006 de specialist op het gebied van groeiplaatsinrichting voor bomen in het
stedelijk gebied. Bomen vervullen een veelvoud aan steeds belangrijkere functies voor de stad en met de juiste
groeiplaats worden deze functies optimaal gerealiseerd. Door de diversiteit aan uitgevoerde projecten, continue
productontwikkeling en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken kunnen wij onze klanten voorzien van de
best passende systeemoplossingen en adviezen.

TGS ontwerpt toekomstbestendige groeiplaatsen
uitgaande van de volgende eigenschappen:
1. Waterhuishouding
2. Gasuitwisseling (O2 en CO2)
3. Organische stof
4. Bodemleven
5. Mineralen
6. Volume
7. Minimale verstoring
8. Draagvermogen
9. Verdichting

Uitdagingen voor de huidige en toekomstige stad
Steden over de hele wereld ondergaan ingrijpende
veranderingen
en
zoeken
naar
oplossingen
om het stedelijk gebied leefbaar te houden
en toekomstbestendig te maken. Belangrijke
veranderingen die nu al een merkbaar effect op de
stad hebben, zijn de verregaande urbanisatie en het
veranderen van het klimaat.
Daarbij is de inrichting van de stad vaak aan
veranderingen onderhevig en die dynamiek heeft
potentieel een negatief effect op de overlevingskansen
van bomen. En dat is tegenstrijdig met het positieve
effect dat bomen hebben op de leefbaarheid in de stad.
Veelvuldig beschreven en gerapporteerde functies zijn
onder andere het:
•	afvangen van fijnstof (luchtfiltering)
•	produceren van zuurstof (productie)
•	afvangen van CO2 (carboncompensatie)
•	verdampen van water (stedelijke koeling)
•	genereren van schaduw (Urban Heat Island-reductie)
•	bieden van ruimte aan biodiversiteit
•	verbeteren van menselijk welzijn
•	
positieve effect van bomen op de waarde van
vastgoed.
Stedelijkboombeheerders, architecten en projectontwikkelaars ervaren een groeiende uitdaging om

Juist daar waar bomen in de stad staan is
het prettig om te zijn op warme zomerdagen

zowel volwassen, monumentale als nieuwe bomen in
de stad een kans te geven. Bij de bestaande bomen
is het de uitdaging deze in de veranderende stad te
beschermen en voor nieuwe bomen is het creëren van
voldoende groeiruimte in de toch al drukke ondergrond
een hele opgave.
Dit heeft geleid tot het besef dat de kern van
succesvolle bomen in de stad niet in kwantiteit, maar
in kwaliteit schuilgaat. Kwaliteit van de bomen én
van zowel de bovengrondse als de ondergrondse
groeiplaats. De uitdaging van TGS is het optimaliseren
van de ondergrondse groeiplaats, binnen de gegeven
omstandigheden en mogelijkheden, zodanig dat de
boom bovengronds in goede conditie zijn rol in de stad
optimaal kan vervullen.

Damrak Amsterdam. Een uiterst stedelijke locatie waar een succevole combinatie
met bomgroei is gelukt dankzij de Permavoid® Sandwich Constructie.
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Deze eigenschappen staan nooit los van elkaar. Zo zijn
bijvoorbeeld water, zuurstof en organische stof van
grote invloed op het bodemleven en de beschikbare
mineralen voor de boom. Verdichting, draagvermogen
en mogelijk toekomstige verstoringen (werkzaamheden)
hebben direct effect op de doorwortelbaarheid van
het gecreëerde volume en de levensverwachting van
de boom. Met slimme oplossingen wordt door TGS
gezocht naar de juiste balans in eigenschappen om
een succesvolle groeiplaats mogelijk te maken. De
keuze van de te gebruiken technieken en materialen
staat ten dienste van de boom en is in lijn met het door
de klant gevraagde resultaat.

Daar waar goed functionerende bomen in de stad een succesvolle bijdrage leveren aan leefbaarheid vormt de toekomstbestendige
groeiplaats altijd de interface tussen de stad en de boom. Het loont dus zeker de moeite om daar bij planning en aanplant gedegen
rekening mee te houden.
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De natuur als inspiratie

De Permavoid® Sandwich Constructie

De mooiste groeiplaats voor een boom is natuurlijk
in open grond, net als in een bos. Regenwater kan
op natuurlijke wijze infiltreren, vastgehouden en weer
opgenomen worden. Organisch materiaal wordt in een
cyclisch proces aan de oppervlakte door bodemleven
omgezet in voedingsstoffen en verdichting van de
ondergrond of graafwerkzaamheden in het wortelpakket
komen niet voor.

In een situatie waar bomen in een bestrate omgeving
moeten groeien, zijn de verdichting van de ondergrond,
het oppervlakkig wortelen van de bomen (met schade
aan de bestrating en de wortels als gevolg) en een sterk
gereduceerde gasuitwisseling met de ondergrond,
sterk groeibeperkende factoren.

In de stad is dat anders. Regenwater wordt bij regenval
door de (vaak overbelaste) riolen afgevoerd, tijdens
droge perioden beschikken bomen niet over voldoende
water, door verkeersbelasting verdicht de grond en door
de vele graafwerkzaamheden ontstaat met regelmaat
wortelschade.

De groeiplaatsen zoals die door TGS worden ontworpen,
hebben tot doel: het creëren van een groeiplaats
waar de boom zich goed kan ontwikkelen, voor
langere tijd, zonder daarbij kostbare stedelijke ruimte
(bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden) op
te offeren. Onze systemen gebruiken geen energie en
maken geen gebruik van drinkwater. Functies worden
in de ontwerpen ‘gestapeld’: regenwaterbeheer,
goede wortelgroei, de stedelijke functies en de
ecosysteemdiensten van de boom worden allemaal op
een en dezelfde plek gerealiseerd.

Met de Permavoid® Sandwich Constructie worden deze
beperkingen weggenomen. De drukverdelende werking
van de zeer stabiele Permavoid® units en de minimale
rek in het wapeningstextiel zorgen voor optimale
drukspreiding en verhoging van de draagkracht
van het systeem. Hiermee wordt verdichting van
het doorwortelbare volume voorkomen en door de
luchtlaag in het systeem is de gasuitwisseling met de
ondergrond optimaal. Diezelfde luchtlaag, vaak ‘het
tweede maaiveld’ genoemd, zorgt ook dat wortels niet
meer direct onder de verharding groeien, waardoor
schade aan bestrating tot het verleden behoort.
Het onderliggende bomenzand wordt ondanks de

Aanleg Permavoid® Sandwich Constructie

verkeersbelasting niet verder verdicht en de wateren zuurstofhuishouding blijven zelfs op lange termijn
optimaal. Het systeem wordt dan ook veel toegepast
op parkeerplaatsen, woonerven, winkelerven en
fietspaden, met een vrije ontwerpkeuze uit elementen-,
klinker-, beton- of asfaltverhardingen.
Uniek aan de Permavoid® Sandwich Constructie is
het feit dat deze zeer dicht aan de oppervlakte ligt,
op slechts 50-80 mm onder de bestrating. De 150
mm hoge Permavoid® units zijn speciaal voor deze
toepassing met een zeer hoge druksterkte en stijfheid
ontworpen, waardoor de Permavoid® Sandwich
Constructie zeer geschikt is in ondiepe toepassingen
voor parkeerplaatsen, pleinen en fiets- en voetpaden.
Door de opbouw met conisch gekoppelde individuele
units is het systeem toepasbaar in alle mogelijke
ontwerpvormen.

De combinatie met bomenzand

Breng de groeiomstandigheden uit het bos naar de bebouwde kom om een leefbare stad te creëren
zoals gedaan is op het Mahlerplein in Amsterdam met het Permavoid® Capillaire Irrigatie Systeem
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De Permavoid® Sandwich Constructie wordt toegepast
in combinatie met bomenzand. Bomenzand heeft
een korrelgrootte-verdeling die geschikt is om met
beperkte verdichting het opliggende gewicht te dragen
en heeft voldoende organisch materiaal om de boom
voor langere tijd van voedingselementen te voorzien.
De kwaliteit van het toegepaste bomenzand en het
correct aanbrengen daarvan zijn essentiële en integrale
onderdelen van een succesvolle groeiplaats voor de
bomen met een Permavoid® Sandwich Constructie.
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Net als in het bos

Voor nieuwe en bestaande bomen

Het is mogelijk om de Permavoid® Sandwich
Constructie te vullen met een zeer rijk mengsel van
organische stof. Deze Permavoid® Sandwich Grond
heeft dezelfde werking als de strooisellaag in het
bos en zal met passerend regenwater langzaam
voedingsstoffen afgeven aan de ondergrond, waar ze
kunnen worden opgenomen door de boom. Zeker in
profielen waar er niet veel doorwortelbaar volume in de
diepte kan worden gecreëerd, optimaliseert deze optie
de beschikbare ruimte in de ondergrond.

De Permavoid® Sandwich Constructie kan bij
bestaande en bij nieuwe bomen worden toegepast. Bij
bestaande bomen waar een voorheen open groeiplaats
moet worden omgevormd naar een (deels) verharde
groeiplaats is de oppervlakkige plaatsing zeer gunstig:
het onderliggende wortelpakket in het bestaande
bodemprofiel wordt niet aangetast en gasuitwisseling
met de ondergrond blijft gehandhaafd. De ondiepe
ligging heeft daarbij als bijkomend voordeel dat
de ontgraving, in vergelijking met conventionele
funderingen, geminimaliseerd blijft, waardoor de
werkzaamheden en de aan- en afvoer van materiaal
minimaal zijn. In situaties bij bestaande bomen waar er
in het nieuwe profiel niet voldoende ruimte voor de 150
mm hoge Permavoid® Sandwich Constructie is, kan de
Permavoid 85 worden toegepast.

Groeiplaatsreconstructie bij bestaande bomen in het centrum
van de stad. De Permavoid® Sandwich Constructie zorgt voor
de druk verdelende functie om verdichting van het nieuwe
Bomenzand te voorkomen en faciliteert zuurstofuitwisseling
met de groeiplaats. De combinatie van Bomenzand en de
Sandwich grond in de Permavoid units levert voldoende
voedingselementen voor de boom, net als de strooisellaag in
de bos dat van nature doet.

De Sandwich grond in de Permavoid Units creëert hetzelfde
effect als een strooisellaag in het bos, maar dan onder de
verharding.

J.O. Vaillantlaan, Amsterdam, 13 jaar na aanleg met de Permavoid Sandwich Constructie
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De Oude Kerkstraat in Geldrop. Kluitbeschermende maatregel met Permavoid®
Sandwich Constructie bij ophoging rondom bomen in het Centrum.
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Fietspaden door bos en park
De Permavoid® Sandwich Constructie wordt toegepast
als holle fundering voor fietspaden om verdichting te
voorkomen en faciliteert blijvend de zuurstofuitwisseling
in combinatie met tijdelijke opslag van regenwater voor
infiltratie. In dat opzicht verandert er qua functionaliteit
van de groeiplaats niet heel veel door de aanleg van het

Evenemententerreinen en dorpspleinen
fietspad, wat ten goede komt van de boomgroei. De
ondiepe toepassing van het systeem maakt behoudt
van het bestaande bodemprofiel en het wortelgestel
van de bomen mogelijk en reduceert de hoeveelheid
materiaal die voor de bouw aan- en afgevoerd moet
worden.

Een drukverdelende laag van de Permavoid® Sandwich
Constructie over de groeiplaats van de bomen, in
combinatie met een (half-) verharding, zorgt ervoor
dat het wortelgestel wordt beschermd en dat water
en zuurstof bij de wortels kunnen komen. TGS kan
adviseren in de keuze van type verharding, inclusief
blijvend water- en zuurstofdoorlatende verhardingen,
op basis van jarenlange ervaring en productontwikkeling
in samenwerking met innovatieve en onafhankelijke
leveranciers.

Tolhuistuin Amsterdam. De Permavoid fundering wordt
toegepast onder een halfverharding om de wortels van een
monumentale plataan te beschermen bij het omvormen van
een voormalige tuin naar een evenmententerrein
Fietspad in Oosterhout. Een zwevende constructie die de
wortels beschermt en tegelijkertijd waterdetentie en
regenwaterinfiltratie faciliteert.

Epe Heerdeweg. Bij fietspaden door natuurgebieden is vooral
de ondiepe toepassing en de lichtgewicht opbouw om schade
aan het doorwortelde profiel te voorkomen van belang.
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Groeiplaatsreconstructie bij bestaande bomen waarbij de
groeiplaats van de bomen wordt beschermd in combinatie
met regenwater opvangen, opslaan en infiltreren onder de
verharding.
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Volledig gedragen groeiplaatsconstructies
Boombeheerders en ontwerpers kunnen bij het
ontwerpen van nieuwe groeiplaatsen ook kiezen
voor volledig gedragen groeiplaatsconstructies. Het
verschil met de Permavoid® Sandwich Constructie is
het feit dat nu het opliggende gewicht niet langer door
het substraat, maar door een betonnen of kunststof
constructie naar de ondergrond wordt weggedragen.
De boom kan daardoor groeien in volledig onverdichte
grond, ook wel een vollegrondsconstructie genoemd.
Ook deze volledig gedragen constructies hebben

boven het substraat, maar onder de verharding, een
luchtlaag voor gasuitwisseling. Dergelijke tweedemaaiveldconstructies zorgen ervoor dat de beschikbare
ondergrondse ruimte binnen de groeiplaatsconstructie
volledig kan worden ingericht ten behoeve van de te
planten boom.
TGS heeft daarvoor twee systemen beschikbaar, de
Treebox HP en de Urban Tree Root Shelter.

In de drukke Rijnstraat in Amsterdam is de Treebox HP in 2008 gebruikt om groeiplaatsen
voor de bomen in het volledig verharde profiel aan te leggen. Foto zomer 2019.

Bij de kade reconstructiewerkzaamheden van de Wolwevershaven in Dordrecht is de Treebox HP een integraal onderdeel van het
ontwerp dat gezonde boomgroei in de kade mogelijk maakt ondanks het parkerende verkeer. Aangelegd in 2016, foto zomer 2018.
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Johannes Vermeerstraat Amsterdam. Aanleg en resultaat van
de Treebox HP groeiplaatsconstructie. Ondanks alle verharding
parkeren de auto’s in een zeer groene en koele omgeving
midden in de binnenstad.

Aanleg Treebox HP 2010

Aanleg van de Urban Tree Root Shelter.
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Treebox HP
De Treebox HP is al bijna 20 jaar op de markt en is
uitgegroeid tot de meest betrouwbare groeiplaats
voor bomen. Daar waar er geen concessies
aan boomgroei mogen worden gedaan en waar
maximale verkeersbelasting dagelijks voor kan
komen, is de Treebox HP de meest betrouwbare
groeiplaatsconstructie.
De draagelementen en de afdekplaten van de Treebox
HP zijn uitgevoerd in beton. Dit zorgt voor levenslange
maximale en bewezen stabiliteit en een plaatsing zo
dicht onder de bestrating als mogelijk. Met deze
constructie is het mogelijk met een minimale vlijlaag

Urban Tree Root Shelter
van 8 cm met daarover de verharding, de zwaarste
verkeersklasse te dragen, zonder aan slijtage
onderhevig te zijn.
Het systeem heeft een open structuur met zeer stabiele
maar luchtdoorlatende wanden en verstoort op geen
enkele wijze de waterhuishouding in de omliggende
grond. De stabiliteit van de zijwanden is hierin essentieel
om de grote verschillen in verdichting in de groeiplaats
(geen) en daarbuiten (maximaal) te kunnen opvangen.
De modulaire opbouw en de robuuste materiaalkeuze
zorgen er tevens voor dat het systeem bij reconstructies
kan worden hergebruikt.

De Urban Tree Root Shelter is opgebouwd uit standaard
kunststof elementen: het frame, het zijpaneel en de
afdekplaat. Het is een modulair systeem waarbij
het stapelbare frame bestaat uit zes kolommen met
geïntegreerde handgrepen en horizontale en verticale
fixatie. Essentieel zijn de koppelingen van de units
onderling, die zorgen voor algehele constructieve
stijfheid.

De elementen worden per project op maat gemaakt en worden op locatie als bouwstenen in elkaar gezet.
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op langere termijn de stabiliteit van het systeem voor
hogere verkeerslasten (45 ton) te kunnen garanderen.
De open structuur van het systeem maakt het vullen
met grond of substraat eenvoudig en kabels en
leidinggoten kunnen bij aanleg worden geïntegreerd.
De zijpanelen vangen het verschil in verdichting binnen
en buiten de groeiplaats op en dragen deze weg over
de constructie.

Door het lichte gewicht is er in het werk geen zwaar
materieel voor de plaatsing nodig. Door het gebruik van
kunststof is de minimale overdekking op het systeem
hoger dan die van de betonnen Treebox HP om ook
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Veranderingen in stedelijk waterbeheer: bomen en water
De verregaande verstedelijking en de klimaatverandering
hebben een zichtbaar effect op het regenwaterbeheer
in de stad. Verharding en bebouwing belemmeren
regenwaterinfiltratie in de bodem, waardoor straten en
stadsdelen tijdens heftige regenval met overstromingen
te maken krijgen. De toch al overbelaste riolen kunnen
al het regenwater tijdens de steeds vaker voorkomende
piekbuien niet aan.

water tekortkomen, dan ligt de meest elegante
oplossing in het tijdelijk opslaan van dat ‘teveel’ aan
regenwater bij de boom, zodanig dat dit water voor de
boom beschikbaar is tijdens droogte. En precies dat is
wat de Permavoid® Capillaire Irrigatie Systemen doen.
Net als in de natuur: regenwater opvangen, opslaan en
teruggeven aan de beplanting, en dat zonder gebruik
van energie, pompen of slangen.

Tegelijkertijd zijn de droge perioden tussen die
piekbuien steeds langer en warmer. De zomers van
2018 en 2019 zijn daar een goed voorbeeld van. Het
feit dat bomen het stedelijk hitte-eiland-effect kunnen
reduceren is bekend, maar de noodzaak van voldoende
water voor verdamping wordt vaak ernstig onderschat.
Zonder beschikbaar water kan de boom niet groeien
en niet verdampen, en juist het verdampen van water
zorgt voor het verkoelende effect. Daarbij laten bomen
bij aanhoudende droogte vaak een deel van het blad
vallen, wat de schaduwwerking van de boom reduceert.
Als enerzijds tijdens piekbuien de riolen overbelast
raken en anderzijds bomen in de stad tijdens droogte

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem
Verdampen

Opvangen

Opslaan
Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem is een 100% Nature Based Solution. Net als in de natuur is het nu mogelijk om regenwater op
te vangen, op te slaan en te hergebruiken voor boomgroei zonder gebruik van drinkwater of energie.
Water op straat na piekbuien veroorzaakt niet alleen overlast
maar ook in toenemende mate economische schade.

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem werkt op
basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer.
Deze buffer bevindt zich ónder de doorwortelbare ruimte
van de boom, omdat ervaring leert dat het infiltreren
van grote hoeveelheden regenwater via de bovenkant
van de groeiplaats leidt tot zuurstofverdringing in de
ondergrond en daarmee tot ernstige groeireductie of
zelfs sterfte van de boom.

Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem is voorzien van
speciaal ontwikkelde capillair actieve vezelcilinders
die zorgen voor het transport van water uit de buffer
naar de doorwortelbare ruimte. Dit natuurlijke systeem
van irrigeren gebruikt geen energie, geen techniek
en is immuun voor dichtslibben. Het Permavoid®
Capillair Irrigatie Systeem zorgt voor een constant
bodemvochtgehalte, waardoor de boom een zeer
stabiele schijngrondwaterstand ervaart.

Het water uit de buffer is, net als natuurlijk grondwater,
via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom. Het

Het Beatrix Park in Amsterdam is voor een deel gelegen op het dal van een ondergrondse parkeergarage. Het PCIS-85 systeem
bevindt zich onder verharding en beplanting en verzorgt drainage van het dek, regenwateropslag en capillaire irrigatie voor de
beplanting en de bomen. Aangelegd in 2016, de foto toont het beeld van zomer 2019.
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Orlyplein, het voormalige busstation op het dak van Station
Slotedijk is iin 2014 omgebouwd tot dakpark met het Permavoid
capillaie irrigatiesysteem als drainage en waterbeheersysteem.
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Stadsbomen en Waterbeheer met het
Permavoid® Capillair Irrigatie systeem
Integraal onderdeel van stedelijk waterbeheer
Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem is een goede
aanvulling op de bestaande groeiplaatssystemen van
TGS, zoals de Permavoid® Sandwich Constructie. De
combinatie van systemen maakt boomgroei in verharde
situaties mogelijk, hoe extreem die ook zijn.
Belangrijk aan de combinatie van onze systemen is dat
de groeiplaats nu niet meer alleen ten dienste staat van
de boom, maar als integraal onderdeel van het stedelijk
regenwaterbeheer ontworpen en uitgevoerd wordt.

Bomen en water in balans
Door de modulaire opbouw van het systeem met óf
85 óf 150 mm hoge Permavoid® units kan het systeem
volledig naar de wens van de waterbeheerder worden
gedimensioneerd. In groeiplaatsen op maaiveld kan
een 150 of 300 diepere tank ontworpen worden, terwijl
op daken meestal het 85 mm hoge Permavoid systeem
voor waterbeheer wordt toegepast. Tree Ground
Solutions zorgt dat in de ontwerpfase de waterbalans
in acht wordt genomen, zodanig dat de hoeveelheden
opgeslagen en potentieel te verdampen water zo veel
mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn. Ook het
ontwerpen met verschillende hoeveelheden water
voor retentie- en detentie-doeleinden, in combinatie
met gereguleerde afvoer, behoort tot de standaard
mogelijkheden.

Het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 300 functioneert
zowel als detentie- als ook als retentiesysteem voor het
onzichtbaar beheer van regenwater in de groeiplaats van
de boom.

Retentie en Detentie
In stedelijk waterbeheer wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen waterretentie en -detentie. Retentie
betekent het blijvend opvangen, vasthouden en
gebruiken of verdampen van regenwater op locatie,
zonder dat het wordt afgevoerd naar het riool of
open water. Detentie doelt op het tijdelijk opvangen
en vasthouden van hemelwater, waarna het met
een gespecificeerd debiet, of binnen een gestelde
tijdslimiet, weer aan het riool of open water mag/moet
worden afgegeven.

Op de Oude markt in Weert is in 2017 een volledig verharde groeiplaats aangelegd onder een waterdichte verharding. Met het
Permavoid Capillair Systeem in combinatie met de Permavoid Sandwich constructie beschikken de bomen over een onverdichte
groeiplaats met een voldoende en betrouwbare bron van water voor groei en stedelijke verkoeling. Foto genomen in augustus tijdens
de extreem droge zomer van 2018.

16

Op het nieuwe Centrumeiland in IJburg, Amsterdam, is het centrale Bomencarré als eerste gerealiseerd. Het Carré dat gebouwd is
op Permavoid 85s met het Capillaire Irrigatie Systeem vormt een groene oase in de verdere woestijn van opgespoten zand. In het
watermodel voor het bomencarré zijn neerslag, verdamping, infiltratie en wateroogst van een naastgelegen schooldak (nog in aanbouw)
dusdanig in balans gebracht dat het systeem géén regenwater naar riolen afvoert en géén drinkwater gebruikt voor irrigatie.
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Permavoid® Capillaire Irrigatie Systeem

Bronnen van water
Als bron van irrigatiewater kan regenwater van straten
of daken worden gebruikt. Daarbij kunnen zowel grote
als kleine oppervlaktes worden afgekoppeld, zonder
gevaarzetting voor zuurstofverdringing of vernatting.
Door het concentreren van kleine hoeveelheden

De Smart-Kolk
regenwater van grotere oppervlakten kan er ook bij
kleine regenbuien voldoende water worden ‘geoogst’,
terwijl overschotten aan water bij heftige regenval netjes
worden afgevoerd en of geïnfiltreerd in de bodem.

Een uitdaging in de stedelijke omgeving is het
voorkomen van het afstromen van opgelost strooizout
naar de groeiplaats van de boom. In open grond kan
het opgeloste strooizout in het voorjaar diep infiltreren,
waarmee het gevaar voor de boom is geweken. Om
te voorkomen dat bij het oogsten van regenwater
van straten het opgeloste strooizout de Permavoid®
waterbuffer bereikt, is de smart-kolk ontwikkeld.
De Smart-Kolk is ontworpen om de eerste hoeveelheid
inkomend water af te voeren naar het standaard
riool. In deze eerste hoeveelheid, bekend als de ‘first
flush’, zit volgens onderzoek 95% van het aanwezige
strooizout en straatvuil. Dat komt met de Smart-Kolk
dus niet in het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem
terecht. De scheiding van de first flush en het veel
schonere daaropvolgende water werkt op basis van
stroomsnelheden en waterhoogten in de kolk. Er wordt
dus geen gebruik gemaakt van filters, sensoren, kleppen
of andere kwetsbare of energieafhankelijkesystemen.
De Smart-Kolk is een lichtgewicht, makkelijk te plaatsen
kunststof kolk, die aan alle eisen van een moderne
straatkolk voldoet. In combinatie met de ontvangstkolk
kunnen we spreken van een zelfreinigend systeem
waarvan het onderhoudsregime niet afwijkt van dat

van andere straatkolken. De kolk kan integraal worden
ontworpen in het Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem
en is een belangrijk onderdeel in de beheersing van de
waterkwaliteit en het voorkomen van sediment in het
systeem.
Maakt het systeem gebruik van water afkomstig van
daken? Dan is er geen sprake van strooizout of sediment
en kan het water met een eenvoudiger systeem naar het
Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem worden geleid.

Op het dak van het Maankwartier in Heerlen groeien volwassen bomen in speciaal ontworpen terpen. Door de toepassing van het
Permavoid 85 Capillair Irrigatie Systeem functioneert het hele plein als water opvangbekken en ter plaatse van de bomen wordt
het water capillair naar de bomen gevoerd. Het project werd bekroond met de Vakprijs Boomproject van het Jaar 2017 van de
Branchevereniging VHG. Aanleg 2017, foto juli 2017.
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Vredeburgkade Utrecht. Aanleg 2019

De Smartkolk is een onderdeel van Project de Deel Emmeloord.

19

Permavoid® Capillair Irrigatie Systeem 300

Systeem Keuzehulp
Iedere standplaats voor een boom heeft zijn specifieke
eisen en uitdagingen en daarom is het inrichten van
de groeiplaats maatwerk. Waar de ene constructie
uitermate geschikt is, kan diezelfde oplossing
op een andere locatie technisch of economisch
ongeschikt zijn. Rekening houden met de omgeving,
de grondwaterstand, het bovengrondse ontwerp en
de beschikbare ondergrondse ruimte zorgt ervoor
dat per project de juiste beslissingen moeten worden
genomen. De systeem keuzehulp helpt u op weg.
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Substraten en Granulaten

Substraten en granulaten

Duurzaamheid, materialen en zekerheden

TGS is leverancier van verschillende substraten voor groeiplaatsen. Omdat het succes van een groeiplaats voor
een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de gebruikte grond of substraten, streeft TGS hierin naar de
hoogste kwaliteit. Substraten worden daarom ook onder het RAG Landscape-certificaat geleverd.

Circulair denken straat aan de basis van al onze
producten en ontwerpen. Dat betreft zowel de gebruikte
materialen, maar ook de functionaliteit en de werking
van onze systemen. Voor stedelijk waterbeheer gaan we
uit van zo veel mogelijk op locatie opvangen, opslaan
en hergebruiken van regenwater en voor materialen
kiezen we dat wat beschikbaar is met zo min mogelijk
transportkilometers.

Op aanvraag ontwikkelen we boomsubstraten voor speciale projecten. Denk dan bijvoorbeeld aan lichtgewicht
gronden voor toepassingen op daken of betondekken. Specifieke substraten worden met specialisten ontwikkeld
en kunnen zelfs worden getest in proefopstellingen om te beoordelen of ze aan de eisen van de boom én de klant
voldoen.
Een greep uit onze standaard substraten:
Bomengrond
Te combineren met draagconstructies en in de volle grond.
Daktuingrond
Lichtgewicht bomengrond voor op daken.
Sandwich grond
Strooisellaag voor in de Permavoid® Sandwich Con-structie.

De oplossingen die TGS biedt worden ontworpen
voor vele decennia en kunnen meerder generaties hun
functie blijven vervullen. Dit sluit aan bij de natuurlijke
levenscyclus van de boom en goed rentmeesterschap;
hoe ouder bomen kunnen worden, des te meer
functionaliteit die boom de stad kan leveren zonder
extra investeringen.

De Permavoid® units zijn gemaakt van gerecyclede
materialen en passen daarmee 100% in het cradle-tocradle gedachtegoed. De gebruikte kunststoffen kunnen
100% worden gerecycled, maar door de opbouw in
elementen en de conische verbindingsstukken is dat
niet eens nodig: de units kunnen eenvoudig worden
losgekoppeld en elders opnieuw worden toegepast.
De door Permavoid® gebruikte materialen zijn door
onafhankelijke instituten uitvoerig getest op sterkte,
betrouwbaarheid en ontwerp. Bij de ontwerpen wordt
uitgegaan van verantwoorde zekerheden, op basis
waarvan ook in het buitenland goedkeuringen voor
gebruik als funderingsvervanger worden verkregen.

Bomenzand 300
Te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Bomenzand 500
Te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Boomgranulaat lava 0-32
Groeiplaatsen onder verharding, te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Boomgranulaat lava 30-60 (Nieuw)
Groeiplaatsen onder verharding, te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Boomgranulaat basalt 0-32
Groeiplaatsen onder verharding, te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Boomgranulaat basalt 40-60 (nieuw)
Groeiplaatsen onder verharding, te combineren met Permavoid® Sandwich Constructie.
Het is aanbevelenswaardig om tijdens en na de verwerking van de substraten of gronden de stijfheid van de
fundering te meten met een PRIMA 100 LWD-meter. Deze meting kan zowel door TGS als door onafhankelijk
boomtechnisch adviesbureau Terra Nostra worden uitgevoerd.
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