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INLEIDING 
In opdracht van het ingenieursbureau Krimpenerwaard is door Terra Nostra op 20 en 25-
26 januari 2021 een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd bij 180 bomen aan de Gouden 
Regen e.o. te Krimpen aan den IJssel. Op 7 juni is een aanpassing gemaakt naar aanleiding van de 
beschikbare maatvoering omtrent ophoging van het maaiveld. 
 
Aanleiding voor de BEA is de geplande reconstructie van de Gouden Regen, Boksdoorn, Duindoorn, 
Gaspeldoorn en ‘Veld en beemd’. in Krimpen aan den IJssel. Hierbij wordt de riolering vervangen en 
bestrating vernieuwd. Omdat de bestrating door de jaren heen is verzakt, wordt het maaiveld ook 
verhoogd.  
 
Het doel van de BEA is het bepalen of de bomen in het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden 
in hun huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats duurzaam behouden kunnen blijven. Hierbij 
adviseren wij u welke maatregelen er genomen moeten worden om de bomen duurzaam te kunnen 
behouden tijdens de werkzaamheden en daarna. Duurzaam behoud betekent minimaal 15 jaar. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is de voorstudie omschreven. In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van het veldonderzoek. 
In hoofdstuk 3 komt de analyse aan bod. De conclusie en het advies volgen in hoofdstuk 4. In elk 
hoofdstuk komen 3 bouwstenen aan bod die samen 12 bouwstenen vormen. Als bijlagen zijn 
opgenomen: 

· Een literatuurlijst; 
· Bijlage 1: Methode van onderzoek; 
· Bijlage 2: Overzichtskaart boomnummers; 
· Bijlage 3: Boomgegevens – 4223-1 – Gouden Regen; 
· Bijlage 4: Themakaart advies. 

 
Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen? 
U kunt contact opnemen met  Bart van Duijnhoven, via het telefoonnummer 0184-69 89 93.  
 
Terra Nostra BV 
Bleskensgraaf 
 
 
 
 
 
Henry Kuppen 
Directeur 
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1.  VOORSTUDIE 
 

1.1 Bouwsteen 1: Uitgangspunten project 
De Gouden Regen e.o. is een deel van een woonwijk in Krimpen aan den IJssel. Het projectgebied, zie 
figuur 1, bestaat uit de straten Boksdoorn, Duindoorn, Gaspeldoorn, Gouden Regen en ‘Veld en beemd’. 
Het projectgebied wordt aan de west, noord en oostzijde begrenst door een watergang/plas. De 
verharding in het gebied bestaat uit elementenverharding. De rijbaan uit klinkers en de trottoirs 
voornamelijk uit 30 x 30 cm stoeptegels. 
 
De gemeente Krimpen aan den IJssel is voornemens de huidige riolering te vervangen voor een 
gescheiden riolering. Hierbij wordt tegelijkertijd de bestrating vernieuwd waarbij het maaiveld ook wordt 
verhoogd. De opdrachtgever heeft de volgende kaders verstrekt: 

· De benodigde ophogingen zijn in kaart gebracht; 
o Definitief ontwerp / Ophoogtekening / KIJ2012-DOa / 13-04-2021 

· De werkzaamheden zullen, zoals het er nu naar uitziet, begin 2022 aanvangen; 
· Onduidelijk is, of de werkzaamheden ook in de bladperiode van de bomen zullen plaatsvinden; 
· Bronnering van werksleuven in de bladperiode is op voorhand wel/niet uit te sluiten; 
· Bomen worden niet verplant, er zal om deze reden in deze BEA geen onderzoek naar 

verplantbaarheid van bomen plaatsvinden; 
· Bij sleuven dieper dan 2 meter wordt er gebruik gemaakt van sleufbekisting; 
· De riolering wordt vervangen tot aan erfgrens; 
· Oude riolering kan mogelijkerwijs blijven liggen. Indien dit gebeurt zal deze dicht geschuimd 

worden. 
 
In paragraaf 2.1 wordt er een volledig overzicht gegeven van de aangetroffen bomen. In figuur 1 zijn de 
projectgrenzen weergegeven zoals aangeleverd door de opdrachtgever.  
 

1
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Figuur 1: projectgebied aangeduid met oranje belijning, inclusief boompunten. De verschillende kleuren geven de huidige 
conditie van de bomen weer. Groen: normaal, geel: verminderd, oranje: sterk verminderd, rood: afstervend, paars: niet 
onder invloed van de werkzaamheden en kruis: niet aanwezig (bron: ArcGIS). 
 

1.2 Bouwsteen 2: Toetsing uitvraag 
 
Het doel van de BEA is het bepalen of alle bomen binnen het projectgebied in het perspectief van de 
voorgenomen werkzaamheden in hun huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats duurzaam 
behouden kunnen blijven. Daarnaast wordt er geadviseerd wat er nodig is om duurzaam boombehoud 
op de huidige plek te realiseren. Onder duurzaam behoud verstaat men een levensverwachting van 
minimaal 15 jaar. 
 

1.3 Bouwsteen 3: Functie of waarde boom 
 
De website van de gemeente Krimpen aan den IJssel is geraadpleegd om te kijken of er bepaalde bomen 
tot een groengebied en/of ecologische verbindingszone behoren of zijn vastgelegd als waardevolle of 
monumentale boom. Er is geen lijst of gebied naar voren gekomen met een speciaal oogmerk. 
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2.  VELDONDERZOEK 
 

2.1 Bouwsteen 4: Kwaliteit boom 
2.1.1. Bovengronds 
Op 20, 25-26 januari 2021 is het veldwerk uitgevoerd. Dit bestond uit een boomtechnische inventarisatie 
en een Boom Effect Analyse bij in totaal 180 bomen. Hiervan waren 11 bomen niet aanwezig en zijn er 
11 bomen aangetroffen welke niet beïnvloed worden door de geplande werkzaamheden. De laatste 
groep is als zodanig benoemd op basis van de afstand tot de beoogde werkzaamheden. Beiden groepen 
bomen zijn niet meegenomen in onderstaande tabel. Deze staan wel in het Excelbestand, bijlage 3, welke 
de volledige bomeninventarisatie bevat. 
In bijlage 2 is een digitale kaart bijgevoegd met alle boompunten, inclusief boomnummers en conditie 
bepaling. De boomnummers zijn omwille van de leesbaarheid van het rapport door Terra Nostra 
toegekend.  
Gezien de grote hoeveelheid en diversiteit aan bomen binnen het projectgebied zijn in tabel 1 bij het 
soortenoverzicht alleen de meest voorkomende soorten uitgeschreven. De volledige resultaten van de 
bomeninventarisatie zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

Boomsoort: Aantal bomen 
Acer campestre 16 
Acer sacharinum 9 
Alnus glutinosa 12 
Alnus incana 2 
Alnus x spaethii ‘Spaeth’ 11 
Crataegus monogyna 4 
Crataegus persimilis ‘Splendens’ 3 
Gleditisia triacanthos ‘Inermis’ 11 
Fagus sylvatica ‘Dawyck’ 10 
Fraxinus excelsior 17 
Fraxinus ornus ‘Arie Peters’ 4 
Populus berolinensis 1 
Populus alba ‘Pyramidalis’ 3 
Populus x canescens 5 
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 3 
Quercus palustris 6 
Quercus phellos 1 
Quercus robur 15 
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ 4 
Taxus baccata 4 
Ulmus minor 1 
Overige soorten 16 
Totaal 158 
Stamdiameter-
klasse: 

0-9 cm 10-25 cm 26-50 cm 51-75 
cm 

76-100 
cm 

101-125 
cm 

Aantal bomen: 21 33 76 21 5 2 
Boomhoogte-
klasse: 

3-6 m 6-9 m 9-12 m 12-15 
m 

15-18 m 18-21 
m 

21-23 
m 

>23 m 

Aantal bomen: 33 14 31 33 29 13 3 2 
Conditie: Normaal Verminder

d 
Sterk 

verminderd 
Slecht Dood 

Aantal bomen: 87 48 16 4 3 
Tabel 1: Samenvatting boomgegevens met weergave aantallen boomsoorten, voorkomende stamdiameterklassen, 
boomhoogteklassen, conditie en leeftijd. 

2
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Type boom 
In het projectgebied staan 35 verschillende boomsoorten. De eigenschappen van de 
belangrijkste geslachten worden hieronder kort toegelicht. 
 
Acer 
Esdoorns vormen doorgaand diepgaande wortelstelsels indien mogelijk. Zolang de bodem niet te nat of 
te arm is, gedijen esdoorns goed op verschillende bodems. Acer campestre kan 8-12 m hoog worden 
en is windbestendig. Acer saccharinum kan tot 20-25 m hoog worden. Deze soort vormt een 
oppervlakkig wortelstelsel en is gevoelig voor takbreuk en verdraagt een natte groeiplaats.  
 
Alnus 
Een geslacht van middelgrote tot grote bomen. Indien de bodem het toelaat vormen elzen een diepgaand 
wortelstelsel. Het zijn jeugdige snelle groeiers, verdragen zeer natte groeiplaatsen en zijn windbestendig. 
Ze bezitten een groot regeneratievermogen. Alnus glutinosa en Alnus incana kunnen tot 20 m hoog 
worden. Alnus x spaethii ‘Spaeth’ kan ook tot 20 m hoog worden en verdraagt verharding goed. 
 
Fraxinus 
De soort bevat zowel kleine als grote bomen. Doorgaans snelle groeiers. Essen vormen diepe 
wortelstelsels indien mogelijk. Maar op zware klei en leemgronden wortelen de bomen oppervlakkig. 
Daarnaast vragen deze bomen een voedingsrijke, vochtige en losse bodem. Fraxinus excelsior kan tot 
25 m hoog groeien en is gevoelig voor essentaksterfte welke veroorzaakt wordt door de schimmel 
Chalara fraxinea. Fraxinus ornus is een kleine tot middelgrote boom welke tot 10 m hoog groeit. Dit is 
een langzaam groeiende soort welke ook kan gedijen op drogere en armere bodems.  
 
Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 
Een grote en redelijk snel groeiende boom met een open kroon. Vormt diepe gestelwortels en is 
zodoende goed windbestendig. Goed bestand tegen droogte. Op voedingsrijke gronden is de groei 
dusdanig sterk dat er takbreuk kan optreden. Vraagt tevens ook begeleidingssnoei in verband met de 
groeivorm.  
 
Populus 
Een groot geslacht van voornamelijk grote snel groeiende bomen. Ze groeien het best op een vruchtbare 
en vochtige bodem. Daarentegen vertonen abelen ook goede groei op drogere en armere bodems. Ze 
wortelen zowel diep als oppervlakkig en bij beschadiging van wortels ontstaat er wortelopslag. Verharding 
wordt slecht verdragen. 
 
Quercus robur 
Deze soort kan tot 30 m hoog worden met zware gesteltakken en een brede kroon. De boom stelt weinig 
eisen aan de bodem en kan goed in de verharding gebruikt worden. Eiken vormen een diepgaand 
wortelstelsel indien dat mogelijk is. Eiken zijn daarnaast gevoelig voor veranderingen in de groeiplaats. 
Dit leidt dan in uiterste gevallen tot het afsterven van takken en groeistagnatie.  
 
Boomveiligheid 
Alle bomen zijn visueel beoordeeld conform de VTA-methode1 om de boomveiligheid te bepalen. Tabel 
2 geeft een overzicht van het aantal risicobomen. In bijlage 3 zijn de volledige resultaten van de 
boomveiligheidscontrole2 weergegeven. Voor de in totaal 20 risicobomen geldt dat in het kader van de 

 
1 VTA staat voor Visual Tree Assessment en houdt in dat de boom visueel gecontroleerd op (signalen van) 
gebreken die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving. 
2 Boomveiligheidscontrole houdt in dat de boom visueel gecontroleerd wordt op gebreken die gevaar op kunnen 
leveren en geeft aan of er maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de boomveiligheid en binnen 
welke termijn. 
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boomveiligheid maatregelen moeten worden genomen. Voor de meeste bomen, 14 stuks, 
geldt dat het gebrek eenvoudig kan worden verholpen met snoei.  
 
Bomen die verwijderd dienen te worden, zijn dusdanig ver afgetakeld dat ze binnen 
afzienbare tijd afsterven of al afgestorven zijn. 
 
Tijdens het veldwerk is er bij boomnummer 16 een harslakzwam aangetroffen op de stamvoet. De 
vruchtlichamen betreffen meer dan 50% van de stamvoet. Op basis van een duidelijk verminderde 
conditie en het aangetaste deel van de stamvoet dient er binnen 1 maand nader onderzoek middels een 
trekproef uitgevoerd te worden om de stabiliteit van de boom vast te stellen. Indien de stabiliteit niet 
voldoende is, dient deze geveld te worden. De boom heeft het advies niet behouden. Dit heeft invloed 
op de afweging of er direct tot vellen overgegaan wordt of er alsnog nader onderzoek plaatsvind. De 
situatie rond boom 16 is gemeld aan de heer Johan Dirven van de gemeente Krimpen aan den IJssel via 
e-mail. 
 
Gedurende het veldwerk op 20 januari was er sprake van zeer harde wind. Hierbij werd bij de stamvoet 
van boomnummer 105 net boven maaiveld bovenmatige beweging waargenomen. Daarnaast is er 
duidelijke scheefstand geconstateerd welke recent van aard moet zijn afgaande op de stand van de 
groeischeuten van afgelopen groeiseizoen. Beide waarnemingen duiden op een stabiliteitsprobleem. 
Hierdoor zal de stabiliteit van de boom vastgesteld moeten worden middels een trekproef. Indien deze 
niet voldoet, zal de boom geveld moeten worden. De situatie rond boom 105 is gemeld aan de heer 
Johan Dirven van de gemeente Krimpen aan den IJssel via e-mail.  
 

Categorie Risicoboom 
Aantal bomen: Boom verwijderen: 4 

bomen 
Boom snoeien: 14 bomen Nader onderzoek 

(trekproef): 2 bomen 
Boomnummers: 45, 74, 100, 104 16, 28-29, 31-32, 35-36, 40, 45, 60, 74, 

100, 104, 132 
16, 105 

Urgentie 3 maanden 6 maanden 1 maand 
Tabel 2: Samenvatting boomveiligheidscontrole. 
 
Hoewel formeel geen risicoboom zijn er 2 bomen aangetroffen waarbij er opdruk van de verharding is 
waargenomen wat gerepareerd dient te worden door de wegbeheerder. Het betreft boomnummers 99 
en 102. Deze opdruk dient binnen 6 maanden gerepareerd te worden.  
 
2.1.2. Toekomstverwachting 
Van alle bomen is de toekomstverwachting bepaald bij gelijkblijvende omstandigheden en opgenomen 
in tabel 3. De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie, eventueel geconstateerde 
boomtechnische gebreken en groeiplaatsomstandigheden. Voor alle bomen met een 
toekomstverwachting van meer dan 15 jaar is het uitgangspunt ze te behouden. De bomen waarbij de 
levensverwachting niet is bepaald, zijn de bomen welke niet aanwezig waren of waarbij geen invloed is 
te voorzien door de werkzaamheden. 

Toekomstverwachting Aantal bomen Boomnummers 
<5 jaar 8 19, 45, 72, 74, 100, 104, 167-168 
5-10 jaar 1 145 
10-15 jaar 9 32, 52, 67, 101, 119, 139, 154, 163-164 
>15 jaar 140 8-9, 11-18, 20, 22-25, 27-31, 33-40, 42-44, 46-50, 53-55, 57-

61, 63-66, 68-71, 73, 75-83, 85, 87-99, 102-103, 105-111, 
113-114, 116-118, 120, 122-138, 140-144, 146-150, 152-
153, 155-162, 165-166, 169, 171-178, 180 

Levensverwachting niet 
bepaald 

22 1-7, 10, 21, 26, 41, 51, 56, 62, 84, 86, 112, 115, 121, 151, 
170, 179 

Totaal 180 
Tabel 3: Toekomstverwachting van de bomen bij gelijkblijvende omstandigheden. 
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2.1.3. Ondergronds 
Om het bodemprofiel te beoordelen is steekproefsgewijs bij 7 bomen onderzoek gedaan, 
verdeeld over het projectgebied. De locaties zijn gekozen op basis van representativiteit. 
De profielsleuven zijn gegraven bij boomnummers 42, 73, 92, 99, 155 en 164. De 
grondboring bij boomnummer 18.  
In figuur 2 en 3 zijn de locaties aangegeven op deeltekening. De rode rechthoeken geven de 
profielsleuven weer. De rode punt is.de locatie van grondboring 1. 
 

 
Figuur 2: Locaties bodemonderzoek inclusief boomnummers. P1: profielsleuf 1. P2: profielsleuf 2. G1: grondboring 1 (bron: 
ArcGIS). Aanduidingen van profielsleuven zijn niet op schaal en dienen slechts ter aanduiding. De paarse onderbroken 
lijnen geven de locatie van de huidige riolering weer. De ononderbroken paarse lijn geeft de nieuwe locatie van het 
gescheiden riool weer. 
 

P1 

P2 

G1 
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Figuur 3: Locaties bodemonderzoek inclusief boomnummers. P3: profielsleuf 3. P4: profielsleuf 4. P5: profielsleuf 5. P6: 
profielsleuf 6 (bron: ArcGIS). Aanduidingen van profielsleuven zijn niet op schaal en dienen slechts ter aanduiding. De 
paarse onderbroken lijnen geven de locatie van de huidige riolering weer. De ononderbroken paarse lijn geeft de nieuwe 
locatie van het gescheiden riool weer.  
 
In onderstaande tabellen en foto’s is het bodem- en bewortelingsprofiel per boom weergegeven. 
 
Grondboring - boomnummer 18 
De grondboring 1 (G1) is verricht op 5 m uit de stamvoet aan de oostzijde.  
 
Bodemopbouw G1 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -mv) 

Beworteling Opmerking 

0-35 Kleiig zand 0-35 Matig intensieve fijne beworteling Ø 1-
15 mm 

- 

35-95 Bruine klei 
humusarm 

35-95 Geen Grondwater op 85 cm 

Tabel 4: Opbouw bodemprofiel en beworteling G1 bij boomnummer 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

P4 

P5 

P6 

155 
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Foto 1: Links: G1 bij boomnummer 18. Rechts: Detailfoto G1. 
 
Profielsleuf 1 - boomnummer 42 
De profielsleuf 1 (P1) is op 1 m is gegraven uit de stamvoet. Dit is tegelijkertijd op een afstand van 1,5 
meter uit de grens van de beoogde graafsleuf.  
 
Bodemopbouw P1 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -
mv) 

Beworteling Opmerking 

0-20 Matig grof humusloos zand 
0-45 Zeer extensieve fijne beworteling Ø 1-2 mm - 

20-45 Zeer grof humusloos zand 

45-90 Venig matig grof zand 45-65 Zeer intensieve fijne beworteling (wortelmat) 
Ø 1-25 mm 

Grondwater 
op 65 cm 

90-110 Bruine klei 
65-120 

Extensieve afgestorven fijne beworteling 1-2 
mm - 

110-120 Veen 
Tabel 5: Opbouw bodemprofiel en beworteling (P1) bij boomnummer 42. 
 
 
 
 
 

18 
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Foto 2: Links: P1 bij boomnummer 42. Rechts: detailfoto P1. 
 
Profielsleuf 2 - boomnummer 73 
De profielsleuf 2 (P2) is in de rijbaan direct parallel aan de kantopsluiting van de Gouden Regen, op 0,6 
meter uit de stamvoet gegraven.  
 
Bodemopbouw P2 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -mv) 

Beworteling Opmerking 

0-20 Matig grof humusloos zand 0-20 Matig intensieve fijne 
beworteling Ø 1-15 mm 

- 

20-60 Zeer grof humusloos zand 20-60 Zeer intensieve fijne 
beworteling Ø 1-35 mm 

Grondwater op 60 cm 

60-80 Fijn humusloos zand (blauw) 60-80 Geen - 
Tabel 6: Opbouw bodemprofiel en beworteling (P2) bij boomnummer 73. 
 

42 
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Foto 3: Links: P2 bij boomnummer 73. Rechts: detailfoto P1. De glinstering onderin de profielsleuf is het grondwater. 
 
Profielsleuf 3 - boomnummer 92 
De profielsleuf, welke parallel aan het trottoir, is gegraven op een afstand van 2,5 meter uit de stamvoet 
aan de zuidwestzijde. Deze sleuf ligt tevens ook op 1,35 m uit de rand van de kantopsluiting direct op de 
grens van de beoogde werksleuf. 
 
Bodemopbouw profielsleuf P3 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -
mv) 

Beworteling Opmerking 

0-65 Humeus kleiig matig grof zand  0-65 Matig intensieve fijne 
beworteling Ø 1-10 mm 

1 x wortel Ø 35 mm op 
30 cm diepte 

65-105 Venige klei 65-95 Extensieve fijne beworteling Ø 
1-2 mm 

Grondwater op 95 cm 

Tabel 7: Opbouw bodem- en bewortelingsprofiel P3 bij boomnummer 92. 
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Foto 4: Links: P3 bij boomnummer 92. Rechts: detailfoto P3.  
 
Profielsleuf 4 - boomnummer 99 
De profielsleuf 4 (P4) is in het trottoir parallel aan het gazon gegraven. Op 2,8 m uit de stamvoet aan de 
oostzijde en op 1,5 m van de beoogde werksleuf. 
 
Bodemopbouw profielsleuf P4 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -
mv) 

Beworteling Opmerking 

0-20 Matig grof humusloos 
zand 

0-20 Matig intensieve fijne 
beworteling Ø 1-10 mm 

1 x wortel Ø 30 mm op 0 cm 
diepte met wortelknobbels. 

20-45 Zeer grof humusloos 
zand 

20-90 Geen - 

45-80 Fijn humusloos zand 
(blauw) 

80-90 Bruine klei 
Tabel 8: Opbouw bodemprofiel en beworteling P4 bij boomnummer 99. 

 
Foto 5: Links: P4 bij boomnummer 99. Rechts: detailfoto P4. De gele pijlen geven de wortelknobbels weer. 

92 

99 
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Profielsleuf 5 - boomnummer 155 
De profielsleuf 5 (P5) is in het trottoir parallel aan het plantvak gegraven. Op 1,5 m uit de 
stamvoet aan de noordoostzijde en op 1,5 m van de beoogde werksleuf. 
 
Bodemopbouw profielsleuf P5 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -
mv) 

Beworteling Opmerking 

0-35 Matig grof humusloos zand 0-35 Matig intensieve fijne beworteling Ø 1-
10 mm 

1 x wortel Ø 25 mm 
op 0 cm diepte 

35-80 Fijn humusloos zand 
(blauw) 

35-50 Extensieve fijne beworteling Ø 1-2 mm - 

80-90 Bruine klei 50-90 Geen - 
Tabel 9: Opbouw bodemprofiel en beworteling P5 bij boomnummer 155. 
 

 
Foto 6: Links: P5 bij boomnummer 155. Rechts: detailfoto: P5. 
 
Daarnaast is er op 4 m ten zuidoosten van boomnummer 155 in het trottoir gegraven naar aanleiding van 
opdruk van de verharding. Hierbij zijn er enkele tegels opgelicht om de oorzaak van de opdruk te 
achterhalen; het gaat om een wortelknobbel, zie foto 7. 

 
Foto 7: overzicht oppervlakkige beworteling. De gele pijl geeft de wortelknobbel aan. 

155 
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Profielsleuf 6 - boomnummer 164 
De profielsleuf 6 (P6) is in het gazon gegraven op 2,2 m uit de stamvoet aan de 
noordoostzijde op de beoogde grens van de werksleuf. 
 
Bodemopbouw profielsleuf P6 
Diepte  
(cm -
mv) 

Grondsoort Diepte  
(cm -
mv) 

Beworteling Opmerking 

0-30 Humeuze zanderige klei 0-60 Intensieve fijne beworteling Ø 1-15 mm - 
30-65 Bruine klei humeus 60-65 Geen Grondwater op 60 cm 

Tabel 10: Opbouw bodemprofiel en beworteling P6 bij boomnummer 164. 
 

 
Foto 8: Links: P6 bij boomnummer 164. Rechts: detailfoto: P6. 
 
Oriëntatieverzoek bij het Kadaster 
Om inzicht te krijgen in de locatie van kabels en leidingen en schade te voorkomen is bij het Kadaster 
een oriëntatieverzoek ingediend. Het meldnummer van dit oriëntatieverzoek is 21O004592_1. 
 
Op meerdere plaatsen in het projectgebied zijn bomen, kabels & leidingen en riolering met elkaar in 
conflict bij uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft voornamelijk civieltechnische gevolgen, niet 
zozeer voor het behoud van de bomen.  
 

164 
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2.2 Bouwsteen 5: Ruimtestudie 
 
2.2.1.  Huidige situatie bovengronds 
De bomen in het projectgebied staan verdeeld over zes straten, Boksdoorn, Duindoorn, Gaspeldoorn, 
Gouden Regen, ‘Veld en Beemd’ en Vuurdoornlaan. Aan de Duindoorn en de Gouden Regen bevinden 
zich parksituaties met gazon en bomen. Aan de Vuurdoornlaan is een kleine soortgelijke situatie met 
gazon en bomen. Het betreft een divers sortiment aan bomen, bestaande uit zowel aanplant als 
zaailingen van jongwas tot volwas bomen. De bomen hebben een overwegend normale conditie en een 
levensverwachting > 15 jaar.  
 
2.2.2. Toekomstige situatie bovengronds 
Een ruimtelijke aanpassing die na de werkzaamheden plaats zal vinden, is het ophogen van het maaiveld. 
De maatvoering van daadwerkelijke ophoging is inmiddels bekend bij de opdrachtgever. In bouwsteen 7 
wordt hier globaal aangegeven wat er maximaal aan ophoging mogelijk is en voor welke bomen dat geldt, 
vanuit het perspectief van duurzaam boombehoud.  
Los van het vervangen van riolering, het herstraten en het ophogen is er sprake van een reconstructie ter 
hoogte van Gouden Regen 90 en Duindoorn 25. Bij Gouden Regen 90 wordt de huidige rotonde 
weggehaald. Daarvoor in de plaats komt er een tracéomlegging en worden er 11 parkeerplaatsen 
aangelegd ter hoogte van de bomen 16 en 20. Hierdoor zijn boomnummers 16 en 20, gezien de huidige 
standplaats, niet duurzaam te behouden. 
Bij de reconstructie ter hoogte van Duindoorn 25 worden 26 parkeerplaatsen gecreëerd op het plein. 
Hiervoor moet het plantvak waarin boomnummers 140, 144 en 150 staan worden omgevormd tot 
parkeerplaatsen. Hierdoor zijn deze bomen gezien hun huidige standplaats niet duurzaam te behouden. 
 
2.2.3.  Huidige situatie ondergronds 
De bomen in het projectgebied staan in verschillende ondergrondse situaties, namelijk in de verharding, 
in plantvakken of in open grond situaties. De beworteling van de bomen wordt voornamelijk aangetroffen 
in de eerste 60 cm onder maaiveld. Het grondwater wordt aangetroffen vanaf 60 cm onder maaiveld tot 
90 cm onder maaiveld. Het bodemtype wat is aangetroffen verschilt per standplaats. In de verharding 
bestaat de eerste 25 cm uit een matig grove zandfractie welke humusloos is (cunet) en daarna volgt tot 
een diepte van 60 cm, afhankelijk van de belasting van de verharding, een zeer grove humusloze 
zandlaag welke als stabilisatie laag dient voor het cunet. In de verharding is er vanaf circa 40 cm diepte 
matig grof zand aangetroffen welke blauw van kleur was. Dit duidt op langdurige zuurstofarme 
omstandigheden. Vanaf 80 cm onder maaiveld is daarna bruine klei aangetroffen en lokaal na 100 cm 
een veenlaag. 
De opengrond situaties hebben een ander bodemtype. De eerste 60 cm bestaat uit humeuze klei en 
daarna volgt tot een diepte van 110 bruine klei, vervolgens is er nog veen aangetroffen van 110 cm tot 
120 cm diepte. 
 
2.2.4.  Toekomstige situatie ondergronds 
Op verscheidene plaatsen in het projectgebied wordt de riolering verplaatst. Hierbij verschuift de locatie 
van de rioleringsbuizen richting bepaalde bomen.  
 

2.3 Bouwsteen 6: Kansen en knelpunten 
 
2.3.1.  Kansen 
Het vervangen, al dan niet verwijderen, van de oude riolering voor een nieuw gescheiden riool, het 
ophogen van het maaiveld en opnieuw bestraten van de verharding kan lokaal tot kansen leiden. 
Grotendeels zal de huidige inrichting gehandhaafd blijven. Maar door wijzigingen aan te brengen in het 
ontwerp kan er meer ruimte ontstaan voor enkele bomen. Hier kan gedacht worden aan een vergroting 
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van de groeiplaats of een vergroting van de boomspiegel. Desalniettemin zijn de beste 
kansen er voor in te boeten bomen waarbij een nieuwe groeiplaats optimaal ingericht kan 
worden. 
 
2.3.2.  Knelpunten 
Er zijn verscheidene knelpunten waar de bomen in het licht van de werkzaamheden mee te maken krijgen: 

· Het verwijderen van de huidige bestrating zal in enkele gevallen leiden tot wortelschade vanwege 
de hoge beworteling; 

· De ontgravingswerkzaamheden voor de vervanging van de huidige riolering en de aanleg van het 
nieuwe gescheiden rioleringssysteem conflicteert in eerste instantie met de standplaats van circa 
15 % van de bomen. De bomen staan bovenop of naast het rioleringstracé waardoor vervanging 
van het riool niet te verenigen is met een duurzaam behoud van deze bomen. Daarnaast zijn er 
veel bomen welke dusdanig dicht op de ontgravingswerkzaamheden staan dat grootschalig 
wortelverlies te voorzien is; 

· De gewenste ophoging van het maaiveld zal zorgen voor een vermindering van het 
gasuitwisselende vermogen van de bodem. Hierdoor zullen er verscheidene bomen binnen 
afzienbare tijd (<5 jaar) conditie vermindering gaan vertonen en in uiterste gevallen zullen deze 
bomen afsterven; 

· De herinrichting ter hoogte van Gouden Regen 90 en Duindoorn 25 zorgt ervoor dat 
boomnummers 16,20, 140, 144 en 150 niet behouden kunnen blijven. De bomen blokkeren het 
beoogde nieuwe ruimtegebruik bij herinrichting. 
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3.  ANALYSE 
 
 

3.1 Bouwsteen 7: Impact bovengronds ruimtegebruik 
De werkzaamheden zoals voorgenomen hebben meerdere gevolgen voor het bovengrondse 
ruimtegebruik in het projectgebied. Het gaat hier over de ophoging van het maaiveldniveau en de 
herinrichting van een deel van de Gouden Regen en Duindoorn. Deze zullen achtereenvolgens behandeld 
worden. 
 
Ophoging maaiveld 
De daadwerkelijke ophoging van het maaiveld is nog niet in kaart gebracht voor het projectgebied. 
Doordat dit nog niet duidelijk is zal de impact hiervan op algemene wijze behandeld worden.  
 
Ophoging algemeen 
Het vanaf 10 cm ophogen van de doorwortelde bodem kent bezwaren. Door ophogen wordt de 
uitwisseling van bodemgassen en zuurstof tussen atmosfeer en de ondergrond belemmerd, waardoor 
zuurstofgebrek in de bodem optreedt. Hierdoor treedt wortelsterfte en conditieverlies op en de bomen 
kunnen in het slechtste geval sterven.  
In open grond situaties (plantvakken, parken en tuinen) waar ophoging met meer dan 10 cm plaatsvindt, 
dient in eerste instantie organisch materiaal en graszoden verwijderd te worden. Daarnaast moet men 
aanvankelijk rekening houden met aftakelende conditie van bomen en struiken die worden gehandhaafd. 
Het moment waarop dit effect zichtbaar wordt is wisselend; afhankelijk van de omstandigheden.  
Bij bomen in elementenverharding is het ophogen van 10-20 cm in sommige civieltechnische en 
boomsoortafhankelijke gevallen acceptabel, er dient dan een (zeer) grove zandfractie (>400 mu) te 
worden gebruikt op de doorwortelde bodem, waarin geen humus aanwezig is. Verdichting ten behoeve 
van draagkracht dient dan beperkt te blijven tot maximaal 2,5 MPa/cm 2. Verhogen met meer dan 20 cm 
is in geen geval mogelijk. 
 
Onder rijbanen is doorgaans nauwelijks tot geen beworteling te verwachten, waardoor ophogen niet van 
negatieve invloed is. 
 
Er zijn boomgeslachten die ophoging beter verdragen door eigenschappen van het geslacht. Els, wilg en 
es kunnen beter omgaan met zuurstofarme omstandigheden in de bodem dan andere geslachten. Tabel 
11 geeft een overzicht van tolerante en minder tolerante geslachten 
Sortiment overzicht ophoging 
Tolerante soorten (maximaal 10-20 cm 
ophoging) 

Minder tolerante soorten (maximaal 0-10 cm ophoging) 

Alnus  Acer 
Carpinus  Aesculus 
Fraxinus  Betula 
Gleditsia  Crataegus 
Populus Fagus 
Salix  Juglans 
Taxus  Malus 
Ulmus  Prunus 
 Quercus 
 Picea  

Tabel 11: overzicht sortiment tolerantie ophoging. 
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Ophoging stelregels 
Doordat de daadwerkelijke ophoging onbekend is, zullen hieronder op basis van de mate 
van ophoging en standplaats stelregels voor wortelverlies geformuleerd worden. Bomen 
die minder tolerant zijn voor ophogingen zullen op basis van soort specifieke eigenschappen niet meer 
dan 10 cm ophoging aan kunnen. Aan de hand van het wortelverlies zal er ook gekeken moeten worden 
naar de conditie van de boom. Indien een boom een normale conditie heeft, zal deze tot 20 % 
wortelverlies aankunnen. Bomen met een verminderde conditie kunnen tot 15 % aan wortelverlies 
hebben. Bomen met een conditie welke sterk verminderd is of slechter, kunnen geen ophoging aan. Aan 
de hand van deze stelregels kan in een later stadium mede bepaald worden of bomen behouden of 
verwijderd moeten worden. In onderstaande tabel 12 staat een overzicht. 
 

Open grond Verharding Groenstrook 
Ophoging 

(cm) 
Wortelverlies 

(%) 
Wortelverlies 

(%) 
Wortelverlies 

(%) 
0-10 10 20 10 
10-20 20 30 15-20 
> 20 40 40 40 

Tabel 12: Wortelverlies in relatie tot ophoging. 
 

Ophoging (in 
m) 

Boomnummers Toelichting Aantal 

0 – 0,10 1 t/m 13, 15, 16, 18, 20 t/m 23, 25 t/m 28, 31, 33, 
35 t/m 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 54, 58, 61, 65, 
66, 71, 77 t/m 79, 81, 83, 85, 87 t/m 92, 95, 98 t/m 
100, 103, 104, 10, 107, 111, 112, 114, 116, 123, 
125, 128, 132, 137, 139, 142, 145, 146, 149, 153, 
154, 156 t/m 159, 165, 166, 171 t/m 178, 180 

Bomen zijn te behouden 94 

0,11 – 0,20 14, 17, 19, 24, 32, 48, 55, 57, 60, 67, 69, 74, 82, 
101, 110, 113, 120, 126, 129, 131, 136, 141, 147, 
148 

Behouden, mits* 24 

>0,21 Overig Niet te behouden 62 
Tabel 13: percentage te voorzien wortelverlies door riolering graafwerkzaamheden. 
* Bomen zijn te behouden mits conditie vs tolerantie vs wortelverlies van toepassing zijn op hierboven genoemde argumentaties.  
 
Herinrichting 
De beoogde herinrichting, van zowel de Gouden Regen ter hoogte van nummer 90 als Duindoorn ter 
hoogte van nummer 25, zorgt ervoor dat boomnummers 16, 20, 140, 144 en 150 niet behouden kunnen 
blijven. 
 

3.2 Bouwsteen 8: Impact ondergronds ruimtegebruik 
De beoogde werkzaamheden hebben gevolgen voor het ondergrondse ruimtegebruik in het 
projectgebied doordat er op veel plaatsen graafwerkzaamheden plaats moeten vinden. 
 
Riolering oud 
De werkzaamheden omtrent de oude riolering en de impact daarvan zijn afhankelijk of deze verwijderd 
wordt of dat er gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden zoals ‘relinen’. Indien de leidingen verwijderd 
worden is de ontgravingsafstand leidend voor het percentage wortelverlies wat gepaard gaat met de 
werkzaamheden. De mogelijkheid van ‘relinen’ zal in bouwsteen 12 verder aanbod komen. 
 
Riolering nieuw 
Bij de aanleg van het nieuwe gescheiden riool zullen er ontgravingswerkzaamheden plaatsvinden. De 
schade aan de boom wordt bepaald door aanwezigheid van wortels in de te vergraven bodemzone. De 
afstand van de boom tot de graafsleuf speelt een rol. Met name bij bomen in open grond en in trottoirs 
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is een kortere graafafstand doorgaans een goede voorspeller voor toenemende 
wortelschade. In rijbanen is meestal beperkt of geen beworteling aanwezig, hierdoor kan 
er dichterbij bomen worden ontgraven. 
 
Impact ontgravingswerkzaamheden 
De impact van de graafwerkzaamheden is visueel bepaald aan de hand van de benodigde sleufbreedte 
en de afstand tot de boom, in combinatie met de groeiplaats van de boom. De sleufbreedte is bepaald 
op basis van de buisdiameter, plus 50 cm werkruimte aan beiden zijden. Deze sleufbreedte is digitaal in 
de bomenkaart verwerkt, zodat boompositie kan worden vergeleken met verwachte sleufbreedte. In 
figuur 4 is een voorbeeld van de interpretatie weergegeven en in tabel 14 is een overzicht van het 
percentage wortelverlies per boom weergegeven, inclusief een toelichting of de boom te behouden is. 
De niet aanwezig bomen, 11 bomen, zijn niet meegenomen in onderstaande tabel waardoor het totaal 
aantal op 169 bomen uitkomt. 
 

 
Figuur 4: voorbeeld beoordeling impact graafwerkzaamheden riool oud & nieuw. De paarse onderbroken lijn: oud riool, 
ononderbroken paarse lijn: nieuw riool, Oranje gearceerde gebied: benodigde sleufbreedte, boomnummers (zwart) en afstand 
boom-riolering (grijs) (Bron: ArcGis). 
 

Percentage 
wortelverlies 
(%) 

Boomnummers Toelichting Aantal 

0-10 1-8, 10-11, 13, 15, 17-19, 21-29, 33-37, 39-40, 42-
43,46-47, 49-50, 52, 54, 57-61, 63-66,68-71, 73, 

75, 77-79, 81-83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 98-99, 103, 
105-113, 120, 123, 125, 131, 137, 140-142, 144, 
150, 152-153, 157, 159, 161-162, 165, 171-180 

Bomen zijn te behouden 108 

10-20 30, 44, 53, 92, 102, 104, 116-118, 124, 126-127, 
130, 132, 135-136,138, 155, 158, 160, 163-164, 

166-169 

Behouden, mits conditie 
minimaal verminderd 

26 

20-30 20, 32, 38, 74, 97, 101, 129, 143, 148-149, 154, 156 Behouden- mits conditie 
normaal 

12 

> 30 9, 12, 14, 16, 31, 48, 55, 67, 76, 80, 90, 94, 96, 114, 
119, 122, 128, 133-134, 139, 145-147 

Niet te behouden 23 

Tabel 14: percentage te voorzien wortelverlies door riolering graafwerkzaamheden. 
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3.3 Bouwsteen 9: Impact uitvoering 
Tijdens de werkzaamheden zal er materiaal af- en aangevoerd moeten worden. Rondom 
de bomen zal er gewerkt moeten worden met groot materieel, zoals mobiele kranen, 
vrachtwagens en walsen. Hierdoor ontstaat er een grote kans op het mechanisch beschadigen van de 
boom tijdens de uitvoering of de te behouden doorwortelde bodem. Onderstaande punten zijn een 
opsomming van kritieke momenten: 

· Afhankelijk van het te gebruiken materieel is er tijdens het werk in het projectgebied kans op 
bovengrondse schade door aanrijding. Kwetsbaar zijn achtereenvolgens gesteltakken, stam en 
stamvoet/wortelaanlopen; 

· Er is een verhoogd risico op structuurbederf als gevolg van opslag van materiaal en materieel en 
voertuigbewegingen. Met name walsen kunnen bijdragen aan een nog hogere verdichting van de 
te handhaven bodemzone (tot 60 cm diepte) dan nu al het geval is. Gezien de hoge 
grondwaterstand en de daardoor relatief kleine doorwortelbare zone (± 60 cm) moet er extra 
aandacht worden besteed aan het voorkomen van structuurbederf. Met een gerichte keuze op 
het gebied van in te zetten materieel en toepasselijke boombeschermende maatregelen kan deze 
soort schade sterk worden beperkt.  

· Gezien de huidige scheefstand van de grauwe abeel, boomnummer 73, aan de Gouden Regen 
en de werkzaamheden welke op 1,7 m uit hart stam worden uitgevoerd, kan het voorkomen dat 
er enige verzakking optreedt. Dit zal in het werk gemonitord moeten worden. In bouwsteen 11 
komen hier voorwaarden voor aan bod.  
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4.  CONCLUSIE EN ADVIES 

4.1 Bouwsteen 10: Eindoordeel effecten 
De beoogde werkzaamheden, vervangen en vernieuwen van de huidige riolering; ophogen van het 
maaiveld; herinrichting van delen van het straatbeeld, hebben op verschillende manieren invloed op de 
bomen binnen het projectgebied. De hoofdvraag is of de bomen op de huidige standplaats duurzaam te 
behouden zijn. Onderstaand worden per onderdeel de resultaten hiervan beknopt weergegeven. 
 

· Ophogen maaiveld 
De impact van het ophogen in het projectgebied is groot. Voor 62 bomen geldt een ophoging 
van >20 cm of een ophoging van >10 cm bij bomen welke ophoging als soort slecht verdragen. 
Voor 24 bomen gelden aangepaste werkzaamheden als het verwijderen van organisch materiaal 
op maaiveld hoogte of het ophogen met een arme zandgrond met grove fractie. De adviezen 
voor de bomen zijn, gezien het grote aantal, in bijlage 3 te vinden onder ‘BEA opmerkingen’.  

· Herinrichting straatbeeld 
Aan de hand van de herinrichting van het straatbeeld ter hoogte van Gouden Regen 90 en 
Duindoorn 25 zijn boomnummer 16, 20, 140, 144 en 150 niet duurzaam te behouden op dezelfde 
standplaats. 

· Verwijderen en vernieuwen huidige riolering 
De impact hiervan op de bomen in het projectgebied is groot. 24 bomen zijn sowieso niet  
duurzaam te behouden op basis van >30 % wortelverlies. Te voorzien is minimaal een terugval in 
conditie die goed zichtbaar zal zijn in de kronen. Aan de hand van de nu al beperkte 
levensverwachting van de verschillende bomen zullen er nog aanvullende bomen niet te 
behouden zijn. De adviezen voor de bomen zijn, gezien het grote aantal, in bijlage 3 te vinden 
onder ‘BEA opmerkingen’. 

 
Overige conclusies die kunnen worden getrokken: 
Op basis van de uit te voeren werkzaamheden in het projectgebied, het ophogen van het maaiveld, 
herinrichting straatbeeld en verwijderen en vernieuwen van het huidige riool in combinatie met de actuele 
beperkte levensverwachting of feitelijke afwezigheid komen 88 van de 180 bomen in aanmerking voor 
behoud.  
Boom- en bodembeschermende maatregelen zijn onmisbaar tijdens uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Bovenstaande punten komen verder aan bod in bouwsteen 11, waar van toepassing. 

4.2 Bouwsteen 11: Randvoorwaarden 
Binnen de invloedsfeer van de beoogde werkzaamheden zijn niet alle bomen aangemerkt als te 
handhaven. Deze dienen voor aanvang van de werkzaamheden verwijderd te worden. In bijlage 4 is een 
visuele weergave van de adviezen per boom weergegeven. De bomen die wel te handhaven zijn, zijn  
onderhevig aan onderstaande randvoorwaarden. In dit kader zijn de volgende bestekafspraken en 
algemene boombeschermende maatregelen noodzakelijk: 
 
· Bestekafspraken 

Het bestek welke aan de werkzaamheden en resultaatverplichting ten grondslag ligt, dient 
uitdrukkelijk de rol van toezicht en gevolgen daarvan te benoemen. De uitkomsten van deze BEA, 
vervat in concrete en meetbare gegevens zoals sleuf afstand tot de bomen en werkgrenzen, dienen 
onderdeel te zijn van het bestek. Een boeteclausule dient te worden ingebracht, die in werking treedt 
zodra gestelde randvoorwaarden uit de BEA niet worden nageleefd, of voor de conditie of 
levensverwachting relevante en verwijtbare schade aan bomen is veroorzaakt. 

4
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· Inzet boomtechnisch toezichthouder (bomenwacht) 

Tijdens de werkzaamheden wordt geadviseerd een boomtechnisch toezichthouder 
(bomenwacht) in te stellen. Deze werkt niet in opdracht van de aannemer. Deze 
persoon dient European Tree Technician (ETT) of European Tree Worker (ETW) gecertificeerd te zijn, 
met minimaal 2 jaren werkervaring op het gebied van toezichthouden. De toezichthouder heeft een 
begeleidende en adviserende rol tijdens de werkzaamheden. De aannemer stelt een gecertificeerde 
European Tree Worker aan, ter goedkeuring aan de opdrachtgever, voor uitvoerende taken bij de 
bomen zoals graafbegeleiding en wortelsnoei.  
De toezichthouder controleert op willekeurige momenten of boombeschermende maatregelen 
worden nageleefd en adviseert de aannemer en door hem gecontracteerden over aanpassingen van 
werkwijze. De toezichthouder legt geen werken stil, tenzij hierover een duidelijk mandaat met de 
opdrachtgever is afgesproken. Observaties rond naleving van het bestek en eventueel optredende 
schades van de toezichthouder worden bijgehouden in een logboek, acute situaties worden direct 
aan de opdrachtgever gecommuniceerd.  
 

· Startgesprek 
Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een startgesprek plaats tussen de boombeheerder, 
boomtechnisch toezichthouder en de (onder)aannemer(s) om de omgang met de bomen met elkaar 
af te spreken. Er worden afspraken op papier gezet aangaande de wijze van het bepalen van schade. 
Uitdrukkelijk te bespreken is het uitvoeren van een nulmeting van aanwezige schades aan bomen of 
bodem. Verder dienen de procedures rond toezicht, schademelding, -registratie en in werking treden 
van de boeteclausule te worden afgesproken. Middels een gezamenlijk veldbezoek wordt de inzet 
van geschikt materieel afgesproken en worden stopmomenten vastgelegd op kritieke locaties in het 
tracé.  
 

· Verrekening schade 
Om eventuele schades correct af te kunnen handelen dient er voor aanvang een nulmeting uitgevoerd 
te worden. Schades aan bomen als gevolg van het niet naleven van boombeschermende 
maatregelen worden verrekend aan de hand van ‘Richtlijnen Nederlandse Vereniging Taxateurs van 
Bomen’ (NVTB). Deze taxatiemethode dient in het bestek als van toepassing te worden verklaard.  
 

· Voorkomen van bodemverdichting en structuurbederf 
De zone onder de kroonprojecties van te handhaven bomen is bij open grond situaties verboden 
terrein voor (opslag van) materieel en materiaal. Tenzij bodembeschermende maatregelen kunnen 
worden genomen, zoals bijvoorbeeld rijplaten. Het ophogen van de bodem is onder deze zone niet 
toegestaan. Grondwerk onder de kroonprojecties in open grond situaties alleen na overleg en 
goedkeuring van de toezichthouder. 
 

· Boombescherming van te behouden bomen 
Om boven en ondergrondse schade te voorkomen, moeten de bomen voor aanvang van de bouw- 
en/of sloopwerkzaamheden volledig worden beschermd. Verwondingen vormen invalspoorten voor 
parasitaire schimmels.  
Voor de werkzaamheden is het belangrijk om de kluit af te schermen door, indien mogelijk, 
bouwhekken rondom de kroonprojectie te plaatsen of het plaatsen van rijplaten op de kluit. Daarnaast 
dient de stam beschermd te worden door planken. Deze planken moeten tot een hoogte van 2,0 
meter op een verende ondergrond, zoals bijvoorbeeld een drainagebuis, rondom aan de stam 
worden bevestigd. 
 

· Graafwerkzaamheden 
Dikke wortels mogen niet worden beschadigd of verwijderd. Wanneer dit toch gebeurt, kunnen de 
wortels een invalspoort vormen voor schimmelaantastingen waardoor de stabiliteit en omlooptijd 
vermindert. Wortels dikker dan 5 centimeter diameter mogen niet worden verwijderd, tenzij 
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noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe riolering. Wortels met een doorsnee van 3-
5 cm, die niet behouden kunnen blijven, moeten worden afgeknipt of afgezaagd. 
Hierdoor wordt verdere inscheuring (tot de stamvoet), als gevolg van 
graafwerkzaamheden, voorkomen. Het verwijderen of afknippen/afzagen van wortels 
mag alleen uitgevoerd worden door een ter zake deskundige.  

 
Bij het herbestraten van de verharding adviseren wij u binnen de kroonprojectie niet te ontgraven, 
indien niet noodzakelijk. Ook is het niet gewenst om dichtere verhardingstypen te gebruiken, 
bijvoorbeeld de elementenverharding om te zetten in een asfaltverharding. De zuurstof- en 
vochttoetreding tot de bodem vermindert hierbij sterk.  

 
· Bemalen 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een bronbemaling in de bladperiode (circa maart tot oktober) 
dient de vochtvoorziening ten behoeve van de bomen kunstmatig op peil te worden gehouden. Dit is 
mogelijk door handmatige watergift, een beregeningsinstallatie in de kroon of een druppelsysteem 
op de doorwortelde bodem. Voor het bepalen van de watergift is het monitoren van het vochtgehalte 
in de bodem gewenst. Het toedienen van verontreinigd of zuurstofarm water is niet gewenst. 
 

4.3 Bouwsteen 12: Alternatieven 
Onderstaand alternatief betreft de bomen welke beïnvloed worden door de werkzaamheden benodigd 
om de oude riolering te verwijderen. Het alternatief is vanuit boomtechnisch oogpunt geformuleerd. De 
haalbaarheid van dit alternatief is mede afhankelijk van onderhoud technische overwegingen. 
 
Relinen  
Het verwijderen van de huidige riolering zal in de meeste gevallen met de ontgraving voor de nieuwe 
riolering meegenomen kunnen worden. In enkele gevallen zal er een aparte sleuf gegraven moeten 
worden om de huidige riolering te verwijderen. Bij 2 bomen zorgt dit ervoor dat duurzaam behoud van 
de bomen niet mogelijk is op de huidige standplaats. Deze plekken zijn achtereenvolgens: 

· Boomnummer 156 
· Boomnummer 166 

 
Bovenstaande bomen zouden duurzaam behouden kunnen blijven indien de huidige riolering gerelined 
wordt. 
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BIJLAGE 1 – METHODE VAN ONDERZOEK 
 
De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen. 
 
Boomsoort 
Bepaald aan de hand van de soortkenmerken. 
 
Stamdoorsnede 
De diameter van de boom wordt gemeten op 1,30 
meter hoogte in centimeters. 
 
Boomhoogte 
Bepaald in meters met behulp van een digitale 
hoogtemeter. 
 
Conditie 
De conditie van de boom wordt bepaald aan de 
hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting 
en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling 
zie figuur 5. 
 
Vitaliteit 
De vitaliteit wordt bepaald door genetische 
eigenschappen en is soort specifiek. Wel is het zo 
dat een boom met een goede conditie, een hoger 
herstelvermogen heeft dan een boom met een 
slechte conditie. De vitaliteit van een boom is het 
vermogen om te reageren op de verandering in de 
omgeving, bijvoorbeeld herstel na een verbetering 
van de groeiplaats. Een vitale boom heeft een 
goede weerstand tegen ziekten en aantastingen, bijvoorbeeld door het afgrendelen van wonden of het 
snel herstellen van aantastingen door insecten. 
 
Visuele boomcontrole 
In tabel 15 op pagina 28 is de werkwijze van de visuele boomcontrole volgens de VTA methode 
weergegeven. Hierbij wordt o.a. de stabiliteit en/of de breukgevoeligheid van een boom aan de hand van 
onder meer conditie, vitaliteit en (symptomen van) gebreken beoordeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Classificaties conditie naar Andreas Roloff. 
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Werkwijze visuele diagnose van bomen 
        
Biologisch  Mechanisch  Randfactoren 

           
Boomsoort  Breukgevoeligheid  Stabiliteit  Standplaats 
Plantwijze        Bodemtype 
Conditie  Aantasting/ schade  Wortelaanzetten  Locatie grondwater 

Levensfase  Scheefstand  Verdeling kroonoppervlak  Doorwortelbaar volume 
Vitaliteit  Scheuren  Habitus  Functie van de boom 

Schimmels  Soorteigenschappen  Lichaamstaal  Uitgevoerd werk 
Insecten     Grondscheuren    

      Soorteigenschappen    
           

Interpretatie van levenskracht van de betreffende boom ten behoeve van: 
           

Regulier beheer  Uitvoeren onderhoud  Nader onderzoek  Overig 
           

Frequentie inspectie 
boomveiligheid 

 Toepassen snoei  Beoordelen wortelgestel  Chlorofyl fluorescentie 
 Kroonverankering  Geluidsmeting  Analyse grond/blad 

Frequentie snoei  
Opwaarderen 

groeiplaats  Meting elektr. weerstand  Overige analyse 

   Rooien/ vervangen  Trekproef    
      Resistograaf    
           

Vertaling van resultaten naar concreet en onderbouwd advies 
Tabel 15: werkwijze visuele boomcontrole. 
 
Bodemprofiel en beworteling 
Het bodemprofiel is getoetst door middel van het nemen van grondboringen en profielsleuven. De 
beworteling is beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. Kwalitatief goede wortels zijn te herkennen aan een 
witte kern en een moeilijk loslatende, vochtige bast.  
 
Vochthuishouding 
De hoeveelheid voor de boom beschikbaar vocht in de bodem, is afhankelijk van het seizoen, 
weersinvloeden, bodemtype, bodemstructuur, grondwaterstand en ontwatering. Het vochtgehalte is 
gemeten met een vochtmeter, of gekwantificeerd aan de hand van visuele kenmerken. 
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BIJLAGE 2 – OVERZICHTSKAART BOOMNUMMERS 
 
Deze bijlage is digitaal bijgevoegd met als naam ‘Gouden Regen – 4223_1 - Themakaart 
conditie’. 
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BIJLAGE 3 – BOOMGEGEVENS 
 
Deze bijlage is digitaal bijgevoegd met als naam ‘Boomgegevens – 4223_1 – Gouden 
Regen’. 
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BIJLAGE 4 – THEMAKAART ADVIES 
 
Deze bijlage is digitaal bijgevoegd met als naam ‘Gouden regen – 4223_1 – Themakaart 
advies’. 


