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De installatie van een 
ondergrondse groeiplaats-
constructie in Apeldoorn 
De gemeente apeldoorn, pionier op het gebied van groeiplaatsconstructies, besloot om langs het

kanaal een ondergrondse groeiconstructie aan te leggen.

Standaard wegfundering.

De funderinglagen worden uit elkaar gehouden door  

de boombunker. De bunker draagt de verkeerslasten.

De boombunker wordt opgevuld met bomengrond,  

welke volledig ontlast wordt van verkeersbelasting.

Wegfundering in tweeën delen.
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41Maatwerk voor bomen

3. Vervolgens wordt gestart met het 

plaatsen van boombunker. In dit geval 

wordt gestart met het uitleggen van 

de TreeParker frame volgens legplan.

2. De ondergrond wordt verdicht en 

geëgaliseerd voordat de boombunker 

geplaats kan worden.

1. Na het uitgraven wordt onder de boom-

bunker een fundering aangebracht. Indien 

de bestaande ondergrond na verdichten niet 

draagkrachtig genoeg is wordt er gekozen voor 

een extra funderingslaag.

4. Nadat de frames zijn geplaats worden de staanders 

geïnstalleerd. De hoogte van het Treeparker systeem kan  

op elke maat gemaakt worden. 

5. Nadat alle palen zijn geplaatst worden de topframes 

geïnstalleerd.
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43Maatwerk voor bomen

6. Rondom het systeem wordt een verticale wand geplaatst 

welke de bomengrond scheidt van de verdichte aanvulling. 

Het Treeparker-systeem gebruikt hiervoor een gecombi-

neerd doek dat alle horizontale krachten verspreidt naar het 

systeem. Het doek heeft als voordeel dat de lucht en water-

huishouding zo minimaal mogelijk wordt verstoord. 

8. De boombunker wordt aangevuld met bomengrond of lokale 

teelaarde die vooraf bemonsterd is en indien nodig verrijkt wordt 

met de benodigde bestanddelen. Veelal wordt dan gekozen voor 

humus dominante compost.

9. Rondom het systeem is het belangrijk dat de aanvulling 

goed wordt verdicht. Dit moet dan ook laagsgewijs gebeuren, 

waarvoor vaak een sleuvenstamper wordt gebruikt.

7. Als eerste wordt rondom de boombunker de eerste laag 

aanvulling geplaatst.
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10. De voorkeur gaat uit om de bomen op het eerste 

maaiveld te planten. Maar hierdoor wordt het tweede 

maaiveld afgesloten van de openlucht. Een beluchtings-

systeem is dan ook noodzakelijk. 

11. Nadat de bomengrond tot vlak onder de deksels is aangevuld 

en de benodigde lucht en watersystemen zijn aangebracht kan het 

systeem gesloten worden met de deksels. De deksels zijn waterdoor-

latend zodat water niet kan ophopen in het funderingsmateriaal.

12. Na het sluiten van de boombunker 

kan direct de wegfundering worden 

aangebracht en verdicht.

13. Uniek aan het TreeParker systeem is 

de modulaire opbouw die zowel gekop-

peld als losstaand te gebruiken zijn, 

hierdoor is het eenvoudig om kabels en 

leidingen te integreren. 
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