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 Gemeente Bergen 

D. Vollenga 
Postbus 175 
1860 AD Bergen 

 
Datum 24 augustus 2015 
Ons kenmerk ER/ER/300.1717-1 
Onderwerp Briefrapport aanvulling BEA nieuwbouw perceel Petrus- en Pauluskerk te Bergen 
 
Geachte heer Vollenga, 
 
In opdracht van de gemeente Bergen heeft Terra Nostra een briefrapportage opgesteld. Deze aanvulling 
komt voort uit de eerder uitgevoerde Bomen Effect Analyse (BEA), in combinatie met het herziende 
ontwerp van het beoogde appartementencomplex. Het gaat om 9 bomen op het perceel van de Petrus- 
en Pauluskerk aan de Dorpsstraat te Bergen.  

Aanleiding 
In april 2014 is door Terra Nostra een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd, het document heeft als 
projectnummer 330.1246. Voornaamste conclusie van de BEA was dat, met uitzondering van 
boomnummer 7, alle andere 8 beoordeelde bomen niet in hun huidige verschijningsvorm gehandhaafd 
konden blijven op basis van de planvorming. Verder bleek dat kroonprojecties, aangegeven op de 
toenmalige tekening, niet overeenkwamen met de werkelijke afmetingen. Geadviseerd werd om het 
ontwerp te herzien, in belang van duurzaam boombehoud, en tevens om de werkelijke kroonprojectie 
(landmeetkundig) in te meten.  
 
Het ontwerp van het appartementencomplex is inmiddels aangepast door de architect. Op 8 juli 2015 
heeft er een veldbezoek plaatsgevonden waarbij het ontwerp is besproken. Aanwezig waren: de 
architect, een vertegenwoordiger van de Petrus- en Pauluskerk, de heer Limmen en de heer Vollenga 
van de gemeente Bergen en de heer Reinhard van Terra Nostra. Vervolgens is de kroonprojectie 
ingemeten, de definitieve levering van de betreffende tekening aan Terra Nostra was op 11 augustus jl. 

Doel 
Doelstelling is om te beoordelen of de betreffende 9 bomen in het kader van de nieuwbouw duurzaam te 
handhaven zijn op basis van de volgende parameters: 

• Het herziende ontwerp van de nieuwbouw op het perceel van de Petrus- en Pauluskerk; 
• De tekening met de resultaten van het landmeetkundig inmeten van de kroonprojecties; 
• De boomgegevens die vast zijn gelegd in het kader van de Bomen Effect Analyse (2014), in 

combinatie met de wijzigingen die tijdens het veldbezoek op 8 juli 2015 zijn geconstateerd. 
 
Aan de hand van de resultaten zullen adviesmaatregelen worden voorgesteld met betrekking tot het 
verdere beheer van de bomen. Er zullen tevens beschermende- en compenserende maatregelen worden 
opgesteld voor de duurzaam te handhaven bomen tijdens de uitvoering van de nieuwbouw. 
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Beeldvorming van de bomen 
Ten behoeve van de beeldvorming met betrekking tot de 9 bomen zijn in tabel 1 enkele boomgegevens 
verwerkt, voortkomend uit de BEA (april 2014) en het veldbezoek op 8 juli 2015.  
 

Nr. Boomsoort Stam Ø Hoogte Conditie Opmerkingen 
1 Witte paardenkastanje 

(Aesculus hippocastanum) 
80 cm 20 m Sterk 

verminderd 
Bacterieslijm uit stam. Ernstige 
aantasting kastanjebloedingsziekte, 
verslechtering ten opzichte van 2014. 

2 Oosterse plataan 
(Platanus orientalis) 

70 cm 17 m Normaal  

3 Bruine beuk (Fagus 
sylvatica ‘Purpurea’) 

65 cm 22 m Sterk 
verminderd 

Instervende kroon (bovenzijde) met 
licht dood hout. Conditie redelijk 
stabiel t.o.v. 2014. 

4 Witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum) 

80 cm 21 m Normaal  

5 Witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum) 

75 cm 18 m Verminderd Lichte aantasting 
kastanjebloedingsziekte, conditie 
stabiel ten opzichte van 2014. 

6 Hollandse linde  
(Tilia x europaea) 

60 cm 21 m Verminderd  

7 Hollandse linde 
 (Tilia x europaea) 

45 cm 14 m Normaal Geknot op 10 m boven maaiveld, was 
reeds in deze vorm tijdens de BEA. 

8 Witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum) 

65 cm 21 m Verminderd Holte (ingerotte snoeiwond) 35 cm 
diep op 1,30 cm mv. Lichte 
conditionele achteruitgang t.o.v. 2014. 

9 Hollandse linde  
(Tilia x europaea) 

45 cm 21 m Normaal Wortelopdruk wegzijde. 

Tabel 1: Resultaten inventarisatie en beoordeling van de 9 bomen op het perceel van de Petrus en Pauluskerk te Bergen. 
 
Met het oog op de sterk verminderde conditie van de witte paardenkastanje (boomnummer 1) en de 
bruine beuk (nummer 3), zal elke negatieve verandering de achteruitgang van deze bomen doen 
versnellen. Verbeterende maatregelen worden bij deze 2 bomen niet zinvol bevonden, omdat de vitaliteit 
slecht is. Vanuit boomtechnisch oogpunt kunnen boom 1 en 3 niet duurzaam gehandhaafd blijven. 

Resultaten beoordeling gevolgen voor de bomen m.b.t. herzien ontwerp 
De tekening met het bovenaanzicht van het appartementencomplex en de werkelijke kroonprojectie is 
weergegeven op de tekening die in bijlage 1 is verwerkt, zie bladzijde 6. Op basis van het vorige ontwerp 
wordt het gebouw circa 10-12 meter hoog, gemeten vanaf het maaiveld. Verder wordt rekening 
gehouden met een benodigde werkruimte tijdens de nieuwbouw tot maximaal 2m buiten de gevellijn, 
voor bijvoorbeeld een steiger en het transporteren van hijslasten. 
 
Voor de oosterse plataan (boomnummer 2) geldt dat bijna 50% reductie van het kroon- en wortelvolume 
benodigd is voor het realiseren van de nieuwbouw. Er wordt praktisch tegen wortelvoet van de boom 
gebouwd. Vanuit boomtechnisch perspectief kan de oosterse plataan niet gehandhaafd worden.  
Ook voor de witte paardenkastanje (nummer 8) geldt dat er een forse verkleining van de boom vereist is 
(30-40%) om de nieuwbouw te kunnen uitvoeren. Gezien de huidige conditie wordt deze boom niet in 
staat beschouwd om succesvol te kunnen handhaven, ongeacht eventuele compenserende maatregelen 
zoals het optimaliseren van de groeiplaats.  
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De nieuwbouw heeft voor de 4 bomen met nummers 4, 5, 6 en 9 wel de consequentie dat verkleining 
van het kroon- en wortelvolume noodzakelijk is, maar het is relatief beperkt met minder dan 20% van de 
totale omvang. Verder is het, gebaseerd op het veldwerk, niet nodig dat takken met een diameter  
van >10 cm ingekort worden door snoei of wortels >5 cm.  
 
De Hollandse linde (knotboom) met nummer 7 blijft op basis van de planvorming gevrijwaard van snoei. 

Analyse en conclusie 
Vanwege de sterk verminderde conditie van boomnummers 1 en 3 kunnen deze bomen vanuit 
boomtechnisch oogpunt niet duurzaam behouden blijven. Ook als de nieuwbouw niet tot uitvoering zou 
komen, is de levensverwachting van deze bomen relatief beperkt tot maximaal 10 jaar. Niet geheel te 
voorkomen negatieve processen tijdens de nieuwbouw zullen het aftakelen van de 2 bomen versnellen.  
Wat betreft het niet succesvol handhaven geldt hetzelfde voor boomnummers 2 en 8, omdat een te 
grote afname van de kroon- en wortelomvang benodigd is voor het realiseren van de nieuwbouw. Het is 
te voorzien dat de 4 bomen binnen enkele jaren uitvallen na de planuitvoering. 
 
De andere 5 exemplaren (nummers 4, 5, 6, 7 en 9) kunnen wel duurzaam gehandhaafd blijven. Deze 5 
bomen worden op basis van de conditie en vitaliteit in staat geacht om voldoende te hergroeien, mits ze 
goed beschermd worden tijdens de nieuwbouw en er tevens compenserende maatregelen plaatsvinden. 
In het advies zijn de voorwaarden uiteengezet. 

Advies 
Aangezien het duurzaam handhaven van de 4 bomen met nummers 1, 2, 3 en 8 niet zinvol is, wordt 
geadviseerd deze exemplaren voor aanvang van de nieuwbouw te vellen. 
 
Om de andere 5 bomen (nummers 4, 5, 6, 7 en 9) succesvol te behouden, zijn de onderstaande 
beschermende en compenserende maatregelen van groot belang. Met het niet strikt naleven van de 
voorwaarden is een sterk verkorte levensduur van de bomen te verwachten.  

• Creëren van werkruimte door taksnoei 
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de nieuwbouw de benodigde werkruimte te creëren van 
circa 2 meter, tussen de bomen en de beoogde gevel. Het inkorten van takken door snoei dient met 
een hoogwerker te worden uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde European Tree Worker. 

• Afbakenen beschermde zone 
Het afbakenen van de beschermde zone dient voorafgaand aan de nieuwbouw tot stand te komen 
door het plaatsen en verankeren van hekwerken met een hoogte van circa 2 meter. Bij voorkeur 
worden de hekwerken op 1 meter buiten de kroonprojectie geplaatst, maar dat is in deze situatie niet 
altijd mogelijk. De hekwerken moeten op maximaal 2 m buiten de gevellijn (gelijk aan de benodigde 
werkruimte) worden geplaatst. Waar mogelijk moet het hekwerk op 1 meter buiten de kroonprojectie 
worden geplaatst. De af te schermen zone is weergegeven op de tekening in bijlage 2, zie blz. 7. 
 
Binnen de kroonprojectie (dus ook buiten de afgeschermde/verboden zone), mogen in beginsel geen 
graafwerkzaamheden plaatsvinden. De meest essentiële beworteling bevindt zich in deze zone en 
moet dus zoveel mogelijk worden gehandhaafd. 
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• Begeleiden en toezicht houden 
Het begeleiden van werkzaamheden binnen de kroonprojectie kunnen na instructie door de 
toezichthouder (een gecertificeerde European Tree Techncian) plaatsvinden door een ervaren 
European Tree Worker. Deze persoon is aangesteld door de bomeneigenaar.  
 
De inzet van de toezichthouder dient te worden afgestemd op de aard van de werkzaamheden 
waarbij doorgaans kan worden volstaan met kortdurende veldbezoeken van minder dan een half uur. 
 
De consequenties van het uitvoeren van werkzaamheden binnen de afgeschermde zone, waaronder 
het verplaatsen van (een gedeelte van) de begrenzing dienen te worden verhaald op de veroorzaker 
of hoofdaannemer. Dit kan naar gelang de aard en effecten van de werkzaamheden worden vertaald 
in een factor tijd, maatregelen of financiële compensatie. 

• Monitoring bodemvocht 
Tijdens de nieuwbouw wordt mogelijk gebruik gemaakt van bronbemaling. Wanneer dit in de periode 
tussen maart en oktober plaatsvindt, 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 wortelvoet van de boom. Voor het 
bepalen van de watergift is het monitoren van het vochtgehalte in de bodem vereist. 

• Verwijderen kabels en leidingen 
Het verwijderen van kabels en leidingen binnen de kroonprojectie door ontgraving moet begeleid 
worden door een gecertificeerd European Tree Worker. Eventuele dikke wortels (Ø >4 cm) dienen op 
advies van de begeleider te worden gehandhaafd, dan wel op vakkundige wijze te worden ingekort. 
 
Kabels en leidingen dienen buiten de beschermde zone te worden afgekoppeld. Alternatief is om van 
buiten de beschermde zone aanwezige kabels en leidingen voorzichtig uit de te handhaven 
wortelkluit te trekken. 

• Groeiplaatsverbetering en groeiplaatsinrichting 
Gezien de huidige schrale groeiplaatsomstandigheden raden we aan om groeiplaatsverbetering toe 
te passen binnen de doorwortelbare ruimte. Het opwaarderen van de groeiplaats heeft voor de 
bomen tevens een compenserend karakter met het oog op de werkzaamheden van de 
herontwikkeling.  
 
Toepassing is binnen een open grond situatie mogelijk door het aanbrengen van een 5-10 cm laag 
uitgerijpte schimmelgedomineerde mulch. Het inrichten als beplantingsvak heeft de voorkeur boven 
een gazon. Grondbewerking dient met handkracht te worden uitgevoerd. 
 
Binnen de beschermde zone is het toepassen van verharding in beginsel niet mogelijk. Het gaat ten 
koste van doorwortelbare ruimte en werkt daarnaast toekomstige wortelopdruk in de hand. 
Verharding is alleen mogelijk als er een zwevende vloerconstructie op paalfundering wordt toegepast. 
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• Aanleggen kabels en leidingen 
Nieuwe kabels en leidingen mogen niet worden aangelegd binnen de beschermde zone. Het heeft 
sterk de voorkeur om ze buiten de kroonprojectie in te graven. Als dat niet mogelijk blijkt dient het 
ingraven van kabels en leidingen binnen de kroonprojectie te worden begeleid door een 
gecertificeerd European Tree Worker. Indien dikke (Ø >4 cm) wortels aanwezig zijn, moeten deze op 
advies van de begeleider worden gehandhaafd, of eventueel op vakkundige wijze te worden ingekort. 

 

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen? 
U kunt contact opnemen met Rick Vermeulen via telefoonnummer 0184 – 698993. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Terra Nostra 
 
 
 
 
 
Henry Kuppen 
Directeur 
 
Bijlage 1: Tekening met herzien ontwerp nieuwbouw en kroonprojectie van de 9 bomen 
Bijlage 2: Situering van de hekwerken als boombeschermende maatregel 
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Bijlage 1: Tekening herzien ontwerp nieuwbouw en kroonprojecties 
 

 
Tekening 1: Situering van het appartementencomplex ten opzichte van de 9 aanwezen bomen. 
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Bijlage 2: Situering van de hekwerken t.b.v. verboden zone 
 

 
Tekening 2: Situering van de bouwhekken (geel gearceerd) ten behoeve van creëren verboden zone. 


