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Heren!
Dankzij de inmetingstekening van PB/AvG 1) en de doorsne-
detekening van RD 2) heb ik me verdiept in de fundering,
met name i.v.m. het boomwortelprobleem.
Op de volgende bladen is e.e.a. bij wijze van voorstel uitge-
werkt. D.w.z: vooruitlopend op de gevraagde inmeting van
de hoogte van de boomwortels cq. de aanleghoogte van de
huidige bank; evenzo op hoe er door deskundigen over
gedacht wordt de wortels een koppie kleiner te maken. 
Bij deze prenten hoort het volgende gezegd te worden.
1. Voorwaarde 1 is dat onze bank op dezelfde plaats komt.
2. Op 1) heeft AvG de huidige situatie en peilmaten aan-

gegeven. Die heb ik op het punt van de bestaande ver-
harding(spatronen) vergeleken met de van QV ontvan-
gen tekening 3) en de foto's die DH daarvan eertijds 
maakte 4).

3. Van meet af aan was mijn uitgangspunt de bestaande 
sierbestrating met zorg te sparen, dit vanwege maat
werk en kosten. De te storten betonfundering zou dan 
pal tegen de bestaande bestrating aangelegd moeten 
worden.

4. Echter, in de huidige situatie zitten niet alleen een boom
met wortels in de weg, ook de sierbestrating ligt laag en
naar de bank toe op een oor. In combinatie met de wens
de fundering vorstvrij aan te leggen levert dat een maat-
voeringsprobleem op: de sprong tussen bovenkant beton
(en bankzitting) en de bestrating wordt dan veel te hoog,
dus ook de zithoogte.

5. De bij uitvoering in 20 mm dikke staalplaat behorende 
maatvoering is inmiddels doorgerekend. Op basis daar-
van staan nu de benodigde stralen van de betonfunde-
ring vast. Pag. 19 is qua maatvoering de definitieve opzet
voor de benodigde betonfundering. Met dien verstande 
dat de plaats van de 5 palen nog aangepast zou kunnen

worden, indien wortels etc dat nodig maken.
6. Deze plaat in deze vorm heb is nu (op schaal) vergele-

ken met tekening 1), zie pag. 20.
7. Daaruit concludeer ik dat er (te) weinig speelruimte lijkt

te zijn om punt 4 te tackelen. Ik bedacht als oplossing 
de keibestrating als vlak (toch!) toch in zijn geheel op te
hogen, en met afschot te leggen naar de bestaande 
straatkolk toe. De voorgestelde peilmaten zijn in rood 
aangegeven.

8. Dit alles is geheel afhankelijk van de exacte inmeting 
van de boomwordtels: in deze opzet mogen die niet 
hoger liggen dan -1.90m.

Graag uw reactie.
Met groet,
Geert Lebbing 

1) SCAN3201_000.pdf, Krinkels, dd. 10-11-2009
2) Voorstel.pdf, De Prouw, dd. 9-11-2009
3) Oprichtersbankinmeting2005.pdf (schaal 1:20)
4) Fotobladen.pdf, Daan Holtzer, dec. 2007

hierbij
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betonplaat: 0,35m2x(3,14x4,60)x2400kg 3.864
wangen: 0,2m3x2400kg=460kg/st                x2 920
zittingen: 0,22m3x2400kg= 530kg/st             x7 3.710
rugplaten: 2,13x10,02x7850kg=335kg/st       x7 2.345
steunen, taatsen, wngplaten etc.                             770
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opsluiten met rondgezette corten-stalen stro-
ken h. 20 cm.
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Mede i.v.m. boomwortels wordt voorgesteld de bestaan-
de sierbestrating op te hogen tot de in rood aangege-
ven peilmaten. Dit bestratingsvlak ligt dan ca 9-12 cm.
hoger dan de omliggende bestrating; opsluiting d.m.v.
cortenstalen opsluitband dik 6mm.
Bij aangegeven peilmaten komt de onderkant van de
betonplaat op -1.90m; dit eerst in werk nameten!
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SCAN3201_000.pdf, Krinkels,
dd. 10-11-2009

SCHAAL 1:50
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VNDL-TPS091103.pdf, Krinkels,
aangevuld dd. 11-11-2009

SCHAAL 1:200
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R=4880
R=4060

Van Krinkels ontving ik nadere inmetingen van de huidige situatie, met name van de
aanleghoogten van de bestaande bank (en wel op het laagste punt). En een beschrij-
ving van de diepteligging van de wortels.
Op basis van deze gegevens stelde ik dit schetsblad samen.
Daaruit blijkt dat voor de fundering een aanleghoogte van -1.80 voldoet.
Immers, de onderkant komt dan ruim boven de onderkant van de bestaande (te
slopen) fundering.
Deze hoogte houdt tevens in dat het door mij in Bank4a.pdf voorgestelde inderdaad
voorbarig is geweest: we kunnen ervan uitgaan dat de huidige sierbestrating
gehandhaafd kan blijven (en dus bij de uitvoering afgedekt/ontzien!), en dat deze
achteraf slechts wat aangestraat zal moeten worden.
Ik vraag u om even kritisch mee te denken en te reageren, om op het punt fundering
in elk geval duidelijkheid te krijgen
Met groet,
Geert Lebbing
13 november 2009 

over de fundering 2

de bestaande (te slopen) toestand....vergeleken met...de nieuwe aanleg
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