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Foto 9: Versmalling van boomspiegel bij boomnummer 60685.
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Foto 10: Versmalling van boomspiegel bij boomnummer 60686.

• Vervanging van de huidige begrenzing van de boomspiegel, een verloop- of RWS-band, door 
een stalen strip is mogelijk, deze kan echter niet zo stabiel worden gefundeerd.

• Vervanging van de halfverharding door een voedingsgrond en schimmeldominante mulchlaag kan 
grotendeels machinaal plaatsvinden. Binnen een afstand van 2 meter van de stamvoet is een 
begeleiding en assistentie van een gecertificeerd boomverzorger nodig om beschadiging van de 
stamvoet en wortelaanlopen te voorkomen tijdens de werkzaamheden.
Het beplanten van de boomspiegels met een combinatie van lage heesters met vaste planten 
heeft de voorkeur omdat het wortelgestel de bodem open houdt. Selectiecriteria zijn 
schaduwminnend en droogte tolerant.

• Aan beide zijden van de boomspiegel het over 5-7,5 m1 aanbrengen van bomenzand onder RAG- 
keurmerk met de Permavoid® sandwich constructie. Dit komt neer op de breedte van 2 of 3 
parkeervakken waarmee het kroonoppervlak wordt geëvenaard. Het wortelbereik van beide 
bomen is tot ruim buiten de kroon projectie, voor de komende 15 jaar is dit voldoende. De
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3 ADVIES

Naar aanleiding van het bewortelingsonderzoek wordt met betrekking tot de voorgenomen herinrichting 
van het Nicolaaskerkhof het volgende geadviseerd:

• Het verkleinen van de boomspiegel naar 8x8 of 7x7 meter waarbij de boomspiegel gelijkmatig 
met 1 tot 1,5 meter wordt verkleind is mogelijk. Vanuit boomtechnisch perspectief heeft een alleen 
een beperkte versmalling (submeter) de voorkeur om daarmee het aantal parkeerplaatsen tussen 
de twee bomen passend te maken. Deze locaties zijn geel gemarkeerd op foto 9 en 10.
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maximale inbouwhoogte vanaf maaiveld tot op de kleilaag is circa 50 cm. De 
opbouw vanaf het maaiveld wordt dan als volgt:
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Dikte Materiaal
0-8 (8) cm 
8-13 (5) cm 
13-28 (15) cm 
28-50 cm 
> 50 cm

Klinker
Cunet op basis van grof zand
Permavoid® sandwich constructie met sandwich grond
Bomenzand onder RAG keurmerk
Bestaande ondergrond

Doordat de sandwich grond op locatie wordt ingeveegd, ontstaat een luchtlaag. Twee 
beluchtingsroosters per zijde van de boomspiegel op de kopse naad van de 4 of 6 parkeervakken 
is afdoende voor uitwisseling van bodemgassen met atmosferische lucht. Een geschikt rooster 
hiervoor is het ‘belurooster robuust’ met vuilvanger.
De beschreven opwaardering van de groeiplaats is ruim 10 jaar beproefd en gevrijwaard van 
wortelopdruk. Op het scheidingsvlak tussen bomenzand en de ondergrond kan nog invulling 
worden gegeven aan infiltratie van hemelwater. Firma TGS heeft hiervoor een kolk ontwikkeld die 
het vieze water van de ‘first flush’, de eerste millimeters afvoert, het overige water wordt 
geïnfiltreerd. De kolken zijn daarnaast voorzien van een overstort en kunnen in de reguliere 
frequentie van het leegzuigen van kolken worden opgenomen.

Bovengenoemde maatregelen, adviezen en principes dienen op basis van het voorlopig ontwerp te 
worden aangescherpt. Geadviseerd wordt om het ontwerp voor herinrichting te toetsen om wortelschade 
te beperken en een voor de gewone platanen gunstige uitgangssituatie te creëren.
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Verminderd (voldoende)

Sterk verminderd (slecht) mm,
Zeer slecht (terminaal)

Winterbeeld Zomerbeeld

Normaal (goed)

Figuur 9: Classificaties conditie naar Roloff.

Bijlagen

wBIJLAGE 1: METHODE VAN ONDERZOEK 1

Boomsoort
Bepaald aan de hand van de soortkenmerken.

Stamdoorsnede
Gemeten op 1,30 meter hoogte in centimeter.

Boomhoogte
Gemeten in meter met een digitale hoogtemeter.

Kroondoorsnede
De gemiddelde afstand in meters uit twee metingen 
haaks op elkaar.

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 1.

Visuele boomcontrole
In tabel 1 is de werkwijze van de visuele boomcontrole 
weergegeven. Bomen worden zowel biologisch als 
mechanisch beoordeeld met inbegrip van 
randfactoren als standplaats en bodemtype. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTA-methode 
(Mattheck & Breloer, 1995), SIA-methode (Wessolly, 1995,1996, Wessolly & Erb, 2014), en IBA-methode 
(Reinartz & Schlag, 1996).

Werkwijze visuele diagnose van bomen
I

Biologisch Mechanisch Randfactoren
I I I

Stabiliteit Standplaats 
Bodemtype 

Locatie grondwater 
Doorwortelbaar volume 
Functie van de boom 

Uitgevoerd werk

Boomsoort
Plantwijze
Conditie

Levensfase
Vitaliteit

Schimmels
Insecten

Breukgevoeligheid

Aantasting/ schade 
Scheefstand 

Scheuren
Soorteigenschappen

Wortelaanzetten 
Verdeling kroonoppervlak 

Habitus 
Lichaamstaal 

Grondscheuren 
Soorteigenschappen

Interpretatie van levenskracht van de betreffende boom ten behoeve van:
I I

OverigRegulier beheer Uitvoeren onderhoud onderzoek
I I I

Chlorofyl fluorescentie 
Analyse grond/blad

Overige analyse

Toepassen snoei 
Kroonverankering 

Opwaarderen 
groeiplaats 

Rooien/ vervangen

Beoordelen wortelgestel 
Geluidsmeting

Meting elektr. weerstand

Trekproef
_____Resistograaf____

Frequentie inspectie 
boomveiligheid

Frequentie snoei

Vertaling van resultaten naar concreet en onderbouwd advies
Tabel 2: werkwijze visuele boomcontrole.
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F/Bodemprofiel en beworteling
Het bodemprofiel wordt door middel van profielsleuven en/of grondboringen beoordeeld.
Het bewortelingsprofiel waarbij de kwaliteit van beworteling wordt beoordeeld. Kwalitatief goede wortels 
zijn te herkennen aan een witte kern en een slecht loslatende, vochtige bast.

Kabels en leidingen
Bij het Kadaster wordt een graafmelding of oriëntatieverzoek ingediend waarna gegevens beschikbaar 
worden gesteld over de aanwezigheid en de locatie van belangen. De bundeling van deze gegevens 
maakt inzichtelijk waar mogelijke knelpunten liggen met betrekking tot maatregelen in de doorwortelde 
zone van bomen.
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Separaat aan dit rapport is een digitale tekening in DWG formaat toegevoegd met resultaten van 
grondradar en kabels en leidingen.
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I
BIJLAGE 3: SCANRESULTATEN LOCALISATIE GRAVEN F
De locaties die na vergelijking met literatuur zijn te duiden als graf zijn geel omkaderd. De locaties waar 
wel een vergraving zichtbaar is zijn met een gele stippellijn omkaderd.

Scanl |-ROOT-0005 000r
B-Scan Settrgs

0 200 400 600 800 1000 1200
— Background —

® H toeft Transfomj

50Depth Parameters

HAnalyse Gate -1
(cm) 226

90Dielectnc
14.8Ground (cm)

100
50Stats Zones i
100 »

— Detectïon Sensitiv
IJj ° 150

I
Detectïon Stats

Total# » 0 
(#/m ■ 0 00) 

Zone 1:0-50
200* Detections = 0

#/m = 0.00
Zone 2: 50-100
* Detections = 0

#/m = 0.00
Zone 3:100 cm -

250

□ Mirror Scan L-to-R

[3171,144.5] Antenna = 400 MHz | Scan Length = 12.3 m| = 3.0

Figuur 10: Scanlijn 1, de 1“ groene stippellijn geplaatst bij het passeren van de linde, de T en 3° stippellijn voor en na 
het infopaneel.

Scanl I "ROOT-OOOS 0002* 
Positionr B-ï

0 200 400 600 1200
Background-

® H toert Transfomj

50Depth Parameters
Analysïs Gate -1

(cm) 226

90

14.8Ground (cm)
100

50Stats Zones
100

Detectïon Sensiövty
I_in ° 1501 n

— Detectïon Stats -
Total*» 0 

(torn • 0 00) 
Zone 1: 0-50 cm 
# Detections = 0 200

Zone 2: 50-100
• 0

= 0.00
Zone 3: 100 cm - 
• Detections • 0 250

L-to-R

P17.1, 3 Antenna = 400 MHz | Scan Length = 12.31 Display Gain = 3.0

Figuur 11: Scanlijn 2, de 18 groene stippellijn geplaatst bij het passeren van de linde, de 2e en 3e stippellijn voor en na 
het infopaneel.
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‘ROOT-0005 0007*
Posfcon (cm)B-Scan Settngs

0 200 600 1000 1200 1400
Background -

OFIewl 
® hfeart Transforni

Figuur 13: Scanlijn 8, de 1 groene stippellijn geplaatst bij het passeren van de linde, de 2 bij het passeren van het 
infopaneel, de 3e stippellijn bij het passeren van de 2e linde.
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100
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Figuur 12: Scanlijn 7, de 1“ groene stippellijn geplaatst bij het passeren van de linde, de 2e bij het passeren van het 
infopaneel, de 3“ stippellijn bij het passeren van de 2° linde.
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