
Resultaten 
Nader onderzoek bomen 2014 

Opdrachtgever: 
Gemeente Bergen NH 
Datum: 5 december 2014 



Rapport 
Status 
Opdrachtgever 
Contactpersoon 
gemeente 

Rapport 
opgesteld door 

Resultaten nader onderzoek bomen 2014 
Concept 
Gemeente Bergen NH 
dhr. R. van der Veer 

DG Groep® bv 
Postbus 222 
2770 A E 
B o s k o o p 

Opdrachtnummer 
Projectleider/ 
projectmanager 
Auteurs 
Datum 
Druk 

Duitslandlaan 17 
2391 P C Hazerswoude - Dorp 

tel 0172 213460 DG QľÖBD 
fax 0172 210165 
e-mail 
inf o@dqqroep.nl 
internet 
www.dqqroep.nl 
165,020 
Annemar ie Keern 

Wim Kruijk - Annemarie Keern 
5 december 2014 
Eers te druk, DG Groep bv 

įgKSb lioufH V O J ' du bui I J v-iimlu 

DG Groep b.v. is niet aansprakel i jk voor gevolgschade , alsmede voor s c h a d e 
welke voortvloeit uit toepass ing van de resultaten van werkzaamheden of 
andere gegevens verkregen van de DG Groep b.v.. Opdrachtgever vrijwaart de 
D G Groep b.v. voor aanspraken van derden in verband met deze toepass ing . 

© D G Groep® b.v. 

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven 
en is haar eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden d.m.v. fotokopie, microfi lm of op welke andere wijze dan 
ook zonder voorafgaande schrifteli jke toestemming van de opdrachtgever hierboven 
aangegeven en de DG Groep b.v., noch mag het zonder een dergeli jke toestemming 
worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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Methode van beoordeling 
1.1 V T A methode 

Bij de VTA zijn de bomen visueel beoordeeld volgens een combinatie van de 
methodiek van Claus Matheck (VTA) en die van Reinartz S Schlag (IBA). 
Het is een visuele boomcontrole, waarbij op basis van zichtbare kenmerken een 
uitspraak wordt gedaan over mogel i jke problemen. Het voornaamste doel hierbij is 
het vaststel len van het veil igheidsrisico en welke maatregelen noodzakeli jk zijn om 
dit risico tot aanvaardbare normen terug te brengen. Deze beoordeling is verder 
uitgebreid met het formuleren van maatregelen, die wenseli jk zi jn. Zowel om het 
verhoogde risico direct terug te brengen naar aanvaardbare normen als het 
preventieve onderhoud aan de bomen om een te verwachten potentieel risico uit te 
slui ten. 
Naast een globale beoordeling van de standplaats (de plaats van de boom in zijn 
omgeving) en de plantwijze wordt gekeken naar de volgende aspecten: 

I Beoordel ing van stamvoet, stam en kroon: de fysiologische conditie van de 
boom wordt hierbij niet beoordeeld. Gebruik wordt gemaakt van hamer en prikstok. 
II Inschatting van het risico, advies van nodige/ wenseli jke maatregelen en 
inschatt ing in welk ti jdsbestek deze maatregelen moeten worden uitgevoerd. 
III Beoordel ing van de fysiologische conditie van dit moment. 
IV Opmerkingen van belang. 

1.1.1 ad I: Beoordeling stamvoet, stam en kroon 

stamvoet: gelet wordt op: dode bast, holten, aantast ingen (schimmel/ vraat), 
spanningsverschi jnselen (afwijkend bastpatroon c.q overstrekking, 
drukverschi jnselen, verdikkingen), k iepend (opkomende, inzakkende grond, 
grondscheuren) , wonden, kwaliteit worte laanzetten. 
stam: gelet wordt op: ingezonken delen (dode bast?), holten, scheefstand, knikken, 
aantast ingen (schimmel/ vraat), spanningsverschi jnselen (afwijkend bastpatroon c.q 
overstrekking, drukverschi jnselen, ingezonken delen, r ibvorming, scheuren), wonden , 
kroon: gelet wordt op: kroonstructuur (dubbele toppen, zuigers, plakoksels, zwakke 
takaanzetten, ev. volume en symmetrie, dominantie, onderstandigheid), overlange 
takken/ ui tzakkende takken (overbelast ing), scheuren in takken (* gebroken takken), 
holten in takken, aantastingen in takken en nieuwe omgevingsfactoren die van 
belang zijn (bijv. wegval len van bomen in de naaste omgeving). 

1.1.2 ad II: Inschatting risico 

risico is een indicatie van de gevaarzett ing. Dit is afhankeli jk van het gebrek, de 
boomsoort en de standplaats van de boom (potentieel risico). Bij een (ver)hoog(d) 
risico zal een snel ingrijpen noodzakeli jk zi jn. Een maatregel als nader onderzoek 
wordt op redelijk korte termijn ui tgevoerd. Uit resultaten van dit onderzoek is 
duidel i jkheid omtrent de toekomst van de boom op korte termijn. In sommige 
geval len zal direct ingrijpen noodzakeli jk zi jn. In andere gevallen kan de ingreep op 
korte, dan wel langere termijn worden ui tgevoerd. 

maatregelen kunnen bestaan uit: 
s n o e i : 

krooncorrectieZ-aanpassina:; bijvoorbeeld het innemen van een uitzakkende tak of 
aanpassing na stormschade of vrijzetten van de boom, 

kroonverkleining, bijvoorbeeld bij eerder sterk gesnoeide bomen kan een sanering 
van de hergroei nodig zijn of de boom kan alleen gehandhaafd blijven indien de 
windvang minder is, 
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onderhoudssnoei; alleen de boom nalopen, houdt in dat dode, zieke en slechte 
takken worden verwijderd, dat er een meer specifieke controle plaats vindt in de 
kroon. (In incidentele gevallen is het mogelijk dat er bij deze controle feiten aan het 
licht komen, die een andere, meer drastische benadering noodzakelijk maken.) 

N.B. in alle gevallen van snoei, zoals krooncorrectie en kroonverkleining vindt er een 
controle plaats in de kroon van nabij en wordt, dood, ziek en anderszins slecht hout 
verwijderd. 

verwijdering: 
de boom kappen 

verhoogde aandacht : 
regelmatige controle (2 x per jaar, jaarlijks of 2 jaarlijks). Normale aandacht is, afh. 

van de locatie, boomsoort en boomgrootte, elke 3 tot 5 jaar. Attentiebomen hebben 
een controle van tenmínste 1 x per jaar. 
nader onderzoek: 
indien er indicaties van problemen zijn geconstateerd bij de reguliere VI'A-controle, 

die zonder nader onderzoek niet goed kunnen worden beoordeeld, wordt een nader 
onderzoek aanbevolen. Bij het nader onderzoek is het soms noodzakelijk om 
aangetast hout te verwijderen om inzicht te krijgen in de voortgang van de 
aantasting. Soms wordt aangegeven/ aanbevolen dat er specifieke apparatuur nodig 
is om volledige duidelijkheid te verkrijgen. 

1.1.3 ad III: Beoordeling fysiologische conditie 

De condit iebeoordel ing bij bomen is een indicatie van het functioneren van de boom 
op het moment van opname. Hier worden met nadruk niet de mechanische gebreken 
en/ of de aantast ingen die eventueel op een boom aanwezig kunnen zijn bedoeld, 
maar de groei van de boom. De aantast ingen en gebreken kunnen in meer of 
mindere mate van invloed zijn op de groei van de boom. 
Voor de duidelijkheid: een zeer goed groeiende boom scoort een conditie van 'goede 
conditie', maar kan toch zeer onveilig zijn vanwege een mechanisch gebrek. 

Deze visuele condit iebepaling is voor een deel subjectief. Gelet wordt op: 
blad(knop-)bezett ing, -kleur, -grootte. Vervroegde bladval/ laat in blad. 
twi jgbezett ing, scheutlengte, dood hout. 
Een en ander in vergeli jking met bekende 'gezonde' bomen (leidraad hierin is de 
publicatie 'het aanzien' van de boom', een methode van Roloff). 
Waar met name op gelet wordt is de trend van de condit ie. Als deze afnemend is, 
vooral in de laatste jaren, kan dit duiden op andere problemen dan alleen de 
groeiplaats. 
De verdeling is over het a lgemeen als volgt: 
Uitstekende cond. groei is als bijv. in kweker i jomstandigheden 
Goede condit ie: groei is opt imaal 
Redeli jke condit ie: groei is minder dan optimaal, maar de boom heeft een 
'normaal ' aanzien. 
Matige condit ie: groei blijft duidelijk achter, ook is dit zichtbaar in het beeld van 
de boom. Aanwezigheid van dood hout 
Slechte condit ie: de boom takelt af, veel dood hout. 

het groeipotentieel wordt afgeleid uit de gevonden gegevens en is samen met de 
gebreken een maat voor de toekomstverwacht ing 
Een meer gedetai l leerd onderzoek naar de oorzaken van condit ievermindering ķaņ 
plaats vinden bij een eventueel nader onderzoek of specifiek worden uitgevoerd naar 
een gericht onderzoek naar de groeiplaats. 
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1.1.4 ad IV: Opmerkingen van belang 

opmerk ingen kunnen van belang zijn voor de beheerder om de gevonden problemen 
beter te begri jpen. Als voorbeeld kan genoemd worden dat een naaststaande boom 
is verwi jderd, waardoor er opeens een groter risico is ontstaan. Deze opmerkingen 
kunnen deels worden verwerkt in een beschreven geschiedenis van de bomen. 

Ook wordt er vaak een toekomstverwacht ing genoemd. 
Dit is een inschatting bij onveranderde omstandigheden behalve noodzakeli jk/ 
geadviseerde onderhoud. Het is een indicatie zoals de inspecteur de boom naar de 
toekomst toe inschat. Vooral over een langere periode kan er veel gebeuren. Een 
lagere inschatt ing duidt i.i.g op een minder optimale omstandigheid. Door gerichte 
maatregelen kan deze evt. worden bijgesteld (denk hierbij aan bijvoorbeeld 
grondverbeter ing). 
Standaard een verwachting van > 10 jaar, omdat verder in de toekomst kijken 
onzeker is. Meestal is de daadwerkel i jke verwacht ing hoger. 
Bij een verwacht ing van 5-10 jaar zijn er duidelijk gebreken en of verminderde groei. 
Indien de toekomstverwacht ing bij gebreken en/of verminderde groei < 5 jaar is, is 
het de vraag of de boom nog een toekomst heeft? 
Gezien de verhoogde aandacht en het feit dat er een verhoogd risico is, wordt bij 
deze bomen standaard een kapadvies gegeven. 
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Datum opname: september/ oktober 2014. 

Toel icht ing bij opgenomen gegevens: 
Boomnr: is het MS-linknummer (MSL) 

Potentieel 
risico/aard 

wordt aan de hand van de volgende matrixen bepaald: 
DE KANS OP EEN GEVAARLIJK SITUATIE EN DE KANS OP SCHADE T1 
Kans op falen Kans op schade wanneer het gebrek leidt tot een 
a.g.v.h. gebrek gevaarlijke situatie (falen) 

Zeer laag laag gemiddeld hoog 
zeker mogelijk te 

verwachten 
bijna zeker 

waarschijnlijk mogelijk te verwachten 
mogelijk ONWAARSCHIJNLIJK mogelijk 
onwaarschijnlijk 
n de linker kolom wordt de kans weergegeven op het 'falen' van de boom/ deel 

van de boom a.g.v. het geconstateerde gebrek. 
In de rechterrij wordt de kans op daadwerkelijke schade ingeschat, wanneer er 
daadwerkelijk sprake is van 'falen' van de boom. Bijv. bij een drukke weg is dit 
gemiddeld. Bij een schoolplein is dit hoog. 
Het uiteindelijk resultaat is T1 

VASTSTELLING VAN HET RISICO T2 
Kans op een gevaarlijke De gevolgen van het falen van de boom/schade 
situatie en de kans op 
schade T1 

te ver
waarlozen 

laag aanzienlijk ernstig 

Scor bijna zeker redelijk hoog extreem 
e te verwachten hoog 
Dez mogelijk LAAG redelijk 
e 
boo 
m 

onwaarschijnlijk 

n de linkerkolom is het resultaat T1 
In de rechterrij worden de gevolgen bij falen en schade ingeschat. Bijv. op het 
kleine schoolplein is dit ernstig. In het buitengebied langs een wandelpad is dit te 
verwaarlozen. 
Het resultaat geeft een maat voor het risico T2. 
Extreem risico *-» directe actie 
Hoog risico —* actie plannen 
Redelijk risico -» actie plannen, dan wel zeer goed in de gaten houden 
Laag risico -» normaal onderhoud 

Conditie is een benadering op basis van een gefundeerde schatting (zie ook methode van 
beoordeling); 

Plantwijze is de plaats van de boom t.o.v. andere bomen. 
Groeiplaats/ 
standplaats 

is de plaats van de boom in zijn omgeving. Indien de standplaats van invloed is op 
het veilig functioneren van de boom wordt dit apart genoemd. De standplaats is 
natuurlijk mogelijk wel van invloed op de frequentie van controle die nodig wordt 
geacht en blijkt ook uit het potentieel risico. De groeiplaats is niet onderzocht, 
maar is wisselend vanwege de standplaats en de inspanningen, die zijn gedaan 
om deze eventueel te verbeteren. 
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Kroon genoemde hoogten van de kroon en de genoemde kroon- 0 zijn in meters en zijn 
bij benadering. De grootste diameter wordt geschat. Bovendien is bij (vooral) 
bomen in rij-Zlaanverband de kroon nagenoeg nooit mooi rond, maar altijd smaller 
in de laanrichting en breder naar de buitenkant. Alleen in extreme gevallen wordt 
eenzijdigheid dan apart genoemd. 
Verder wordt vermeld wat is opgevallen/ waargenomen of onderzocht 

Stamdiameter: deze is gemeten in centimeters op 1,3 m t- maaiveld, tenzij anders vermeld; Bij 
meerstammige bomen wordt de dikste stam gemeten. Het betreft hier een 
schatting 

Stam Hier wordt vermeld wat is opgevallen/ waargenomen en/of onderzocht 
Stamvoet Hier wordt vermeld wat is opgevallen/ waargenomen en/of onderzocht 
Maatregelen Hier worden de geadviseerde maatregelen genoemd. Bíj de bomen, die 

gehandhaafd blijven zal een jaarlijkse controle altijd noodzakelijk zijn om de 
gebreken te volgen, ook al zijn de maatregelen uitgevoerd of leiden de gebreken 
niet tot actie op dit moment 

Toekomst
verwachting 

De toekomstverwachting is een inschatting bij onveranderde omstandigheden, 
behalve het genoemde noodzakelijk onderhoud. Het is een indicatie zoals de 
inspecteur de boom naar de toekomst toe inschat. Vooral over een langere 
periode kan er veel gebeuren. Een lagere inschatting duidt in ieder geval op een 
minder optimale omstandigheid. Indien de toekomstverwachting, ook na 
maatregelen, minder dan 5 jaar is, is het de vraag of de boom nog een toekomst 
heeft. Gezien de verhoogde aandacht en het feit dat er een verhoogd risico is, 
wordt bij deze bomen standaard een kapadvies gegeven. 

Foto's Bij bijna alle bomen, die nader onderzocht zijn is een of meerfoto('s) toegevoegd. 
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Boomgegevens 
Boomsoort: Fagus sylvatica/ groene beuk 
Locatie: Eeuwigelaan, Bergen 
Opnamedatum: 14 oktober 2014 
Boomnummer: 105101 
Standplaats: Smalle berm, rij 
Stamdiameterklasse: 5 0 - 6 0 

Overzichtsfoto - locatie Boombeoordeling m 1 Conditie: Redelijk 

Gebreken: 
«: Holte met goede Stamvoet: 

overwalling, geen 
actieve aantasting 

Stam aangetroffen 
t. 

Kroon 14 m 

f t '» 

Advies 
Toekomstverwachting: > 10 jaar Redelijk, I, licht verhoogd risico op verminderde stabiliteit 
Maatregelen: -

Herinspectiefrequentie: Jaarlijks inspecteren 
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Boomgegevens 
Boomsoort: Quercus robur/ inlandse eik 
Locatie: Eeuwigelaan Bergen 
Opnamedatum: 27 oktober 2014 
Boomnummer: 105573 
Standplaats: Smalle grasberm, rij 
Stamdiameterklasse: 3 0 - 4 0 

Boombeoordeling Overzichtsfoto - locatie 

Conditie: 

Gebreken: 
Stamvoet: 

Stam: 

Kroon: 

Matig, afnemend 

Tussen de 

wortelaanzetten vraat 
wilgenhoutrups, niet 
recent 

0 35 cm, 

10 m, zwaar dood hout 

Foto's geconstateerde gebreken 

Advies 
Toekomstverwachting: 10 jaar. Laag/redelijk, geadviseerde maatregelen uitvoeren. Door 

de massa nu weinig verhoog risico op windworp 
Maatregelen: Elk jaar controleren, onderhoudssnoei 

Herinspectiefrequentie: Jaarlijkse inspectie 
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