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INLEIDING 
 

In opdracht van gemeente Ede is door Terra Nostra op 18 en 19 november 2019 een Bomen Effect 

Analyse uitgevoerd in het kader van De Parklaan is een nieuw aan te 

leggen ontsluitingsweg tussen de Rijksweg A12 en de provinciale weg N224 in Ede-Oost. Deze nieuwe 

weg draagt bij aan een betere ontsluiting voor het oostelijk deel van Ede, waaronder de nieuwe 

woongebieden op het terrein van de voormalige ENKA-fabriek en de kazernes. Vanwege de grootte 

van het projectgebied met grote aantallen bomen is de Bomen Effect Analyse gesplitst in 4 

deelrapportages. Deze BEA richt zich op knooppunt 3 en 4a en wegvak 3 en 4a.  

 

De resultaten van dit onderzoek zijn op 21 januari 2020 besproken met de gemeente Ede, SME 

(Stichting Milieu Werkgroepen Ede) en GNMF (Gelderse Natuur en Milieufederatie). Mede naar 

aanleiding van dit overleg zijn door Sweco Nederland verbeterslagen in het ontwerp doorgevoerd. De 

status van het aangepaste ontwerp is VO (voorlopig ontwerp). In de periode februari-maart 2020 is de 

Bomen Effect Analyse geactualiseerd naar aanleiding van het meest recente ontwerp. In juni 2020 is 

het ontwerp opnieuw gewijzigd ter hoogte van wegvak 3-4a, waarbij de westelijke rijbaan iets is 

opgeschoven in westelijke richting omdat deze in de situatie de oude situatie over een 

groenbestemming heen ging. In de aangepast situatie gaat de rijbaan om de groenbestemming heen. 

In week 26 is onderzocht of deze wijziging gevolgen heeft op de bomen ten opzichte van het eerdere 

ontwerp. In september 2020 is de Bomen Effect Analyse opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van 

het meest recente ontwerp, dat de status heeft van concept voorlopig ontwerp inrichtingsplan +. Op 10 

november 2020 is de laatste actualisatie uitgevoerd naar aanleiding van het vastgestelde voorlopig 

ontwerp inrichtingsplan +. In deze laatste actualisatie zijn geen veranderen meer doorgevoerd met 

betrekking tot behoud van bomen.  

 

Aanleiding 
Knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a zijn een deelgebied van de nieuw aan te leggen Parklaan. Dit 

gedeelte van de Parklaan wordt deels aangelegd op het voormalig kazerneterrein van de Prins 

Mauritskazerne en voor een deel op openbaar grondgebied aan de bestaande Nieuwe Kazernelaan en 

de Eikenlaan. Het deelgebied van knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a heeft een totale lengte van circa 

600 meter. Knooppunt 3 bestaat uit een ovonde-aansluiting die de bestaande Eikenlaan en Nieuwe 

Kazernelaan verbindt met de toekomstige Parklaan en Brigadelaan. Knooppunt 4a bestaat uit een 

rotonde-aansluiting die de Parklaan verbindt met een toegangsweg naar het World Food Center (WFC), 

wat momenteel in ontwikkeling is. Deze toegangsweg komt te liggen ter hoogte van een bestaande 

rijweg op het voormalig kazerneterrein van de Prins Mauritsweg. Wegvak 3-4a vormt een verbinding 

tussen knooppunt 3 en 4a. De Parklaan in het gehele deelgebied bestaat uit 2 gescheiden rijstroken 

met een middenberm. Aan de noordzijde van de Parklaan wordt een fietspad aangelegd, die voor een 

deel ter hoogte van het bestaande tracé van de rijweg en fietspad van de Nieuwe Kazernelaan komt te 

liggen. Tegen dit fietspad wordt een voetpad aangelegd aan de noordzijde. Tot slot wordt er aan de 

zuidkant van de Parklaan een nieuw fietspad aangelegd.  

 

De voorgenomen werkzaamheden hebben gevolgen voor de aanwezige bomen binnen het 

projectgebied. De bomen binnen de werkgrens van het projectgebied wil de gemeente Ede, indien 

mogelijk, graag behouden. In dit kader is het huidige bomenbestand binnen de werkgrens van het 

projectgebied inzichtelijk gemaakt, waarbij eveneens de kwaliteit is beoordeeld. Op basis van een door 

de gemeente Ede aangeleverd schetsontwerp is inzichtelijk gemaakt welke bomen wel en niet 

behouden kunnen blijven.  
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Doelstelling 
Het doel van de Bomen Effect Analyse is bepalen of de bomen in het perspectief van de 

voorgenomen werkzaamheden in hun huidige verschijningsvorm en op dezelfde 

standplaats duurzaam behouden kunnen blijven. Specifieke onderzoeksvragen zijn: 

• Wat is de kwaliteit van het huidige bomenbestand binnen de werkgrens van het projectgebied? 

• Welke bomen zijn te handhaven op basis van de voorgenomen werkzaamheden? 

• Welke maatregelen moeten er tijdens en na de werkzaamheden worden genomen om de te 

handhaven bomen duurzaam te behouden? 

• Welke bomen die niet behouden kunnen blijven op basis van de voorgenomen werkzaamheden 

zijn het waard om te verplanten? 

 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. In hoofdstuk 2 vindt u de analyse en 

conclusie. Het advies volgt in hoofdstuk 3. Als bijlagen zijn een literatuurlijst en beschrijving van de 

methode van onderzoek toegevoegd. Als digitale bijlage is kaartmateriaal van de bomen met een 

overzicht van boomlocaties en boomnummers en de conclusie per boom opgenomen. Tevens is een 

Excel bestand met boomgegevens toegevoegd. 

 

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen? 
U kunt contact opnemen met Rudolf Hendriks, via het telefoonnummer 0184 69 89 93.  

 

Terra Nostra BV 

Bleskensgraaf 

 

Henry Kuppen 

Directeur 
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1.  INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 
 

1.1 Situering 
 

De globale begrenzing van het projectgebied van de Bomen Effect Analyse knooppunt 3, 4a en wegvak 

3-4a is weergegeven op een luchtfoto in figuur 1. Het projectgebied omvat een gedeelte van de 

bestaande Nieuwe Kazernelaan en Eikenlaan en een gedeelte van de voormalige kazerneterreinen van 

de Elias Beeckmankazerne en Prins Mauritskazerne, voornamelijk bosvakken. 

 

 
Figuur 1: Luchtfoto met globale begrenzing projectgebied Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 3, 4a 

en wegvak 3-4a aangegeven met rode markering.   
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1.2 Beoordeling bomen en huidige situatie 
 

In het kader van het project Parklaan is in de zomer en het najaar van 2019 door Terra 

Nostra een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd van alle kapvergunningsplichtige bomen (vanaf 20 cm 

stamdiameter op 1,3 m hoogte boven het maaiveld) binnen het projectgebied. Ten behoeve van de 

kwaliteitsbeoordeling zijn de boomlocaties landmeetkundig ingemeten en zijn de stamvoethoogtes 

ingemeten. De bomen zijn ingemeten door middel van vaste referentiepunten die in de grond zijn 

gemaakt met een GPS-apparaat. Vanaf de vaste referentiepunten zijn bomen met behulp van een 

totaalstation ingemeten met een nauwkeurigheid van circa 10 cm. Vervolgens zijn alle bomen visueel 

beoordeeld conform de VTA-methode en zijn enkele aanvullende boomgegevens opgenomen. In totaal 

zijn er 2.228 bomen ingemeten en visueel beoordeeld. Deze bomen zijn genummerd met 1 t/m 2.228. 

Hiervan staan er 545 stuks in het projectgebied van knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a. Deze Bomen 

Effect Analyse richt zich uitsluitend op de 545 bomen binnen het projectgebied van dit deelgebied. 

Voor dit onderzoek is de nummering aangehouden die ook is gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling 

van de bomen in het hele projectgebied.  

 

In bijlage 2 zijn op een digitale kaart de locaties van de 545 bomen weergegeven inclusief bijhorende 

boomnummers en weergave van de boomsoorten. In de zomer/najaar van 2019 zijn alle 545 bomen 

geïnventariseerd en visueel beoordeeld conform de VTA-methode. In tabel 1 is een samenvatting 

opgenomen met de belangrijkste boomgegevens. De volledige resultaten van de bomeninventarisatie 

zijn opgenomen in een Excelbestand in bijlage 3. De boomnummers in dit Excel-bestand 

corresponderen met de boomnummers op de tekening in bijlage 2.  

 
Boomsoort Aantal bomen 

Abies grandis (zilverspar) 7 

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) 6 

Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) 1 

Betula pendula (ruwe berk) 133 

Betula pubescens (zachte berk) 1 

Fagus sylvatica (gewone beuk) 90 

Picea abies (fijnspar) 19 

Pinus nigra (zwarte den) 6 

Pinus sylvestris (grove den) 16 

Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers) 2 

Prunus serrulata (Japanse sierkers) 2 

Quercus robur (zomereik) 175 

Quercus rubra (Amerikaanse eik) 71 

Robinia pseudoacacia (gewone acacia) 13 

Salix caprea (boswilg) 2 

Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes) 1 

Totaal 545 
Stamdiameterklasse: 20-30 

cm 
30-40 
cm 

40-50 
cm 

50-60 
cm 

60-70 
cm 

70-80 
cm 

80-90 
cm 

>90 
cm 

Aantal bomen: 223 125 61 56 41 31 6 2 

Boomhoogteklasse: < 6 m 6  9 m 9  12 m 12  15 
m 

15-18 m 18-24 m >24 m 

Aantal bomen: 0 1 7 46 104 263 124 

Conditie: Normaal Verminderd Sterk verminderd Zeer 
slecht 

Dood 

Aantal bomen: 327 151 20 16 31 

Boomwaarde Waardevol Monumentaal Hoofdgroenstructuur Wijkgroenstructuur 

Aantal bomen: 99 59 4 39 

Tabel 1: Samenvatting boomgegevens met weergave aantallen boomsoorten, voorkomende 

stamdiameterklassen, boomhoogteklassen, conditie en boomwaarde. 
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De bomen binnen de grens van het projectgebied zijn grofweg in te delen in 6 

deelgebieden/groepen: 

• Laanstructuur fietspad Nieuwe Kazernelaan welke onderdeel zijn van de 

wijkgroenstructuur, bestaande uit 1 rij waardevolle/monumentale bomen aan 

weerskanten van het fietspad. Dit betreft in totaal 27 bomen (zomereik en beuk) met 

boomnummer 1503 t/m 1529 (zie  foto 1). 

• Bosvak langs stormbaan op voormalige Prins Mauritskazerne (zie foto 2 op pagina 8). Dit betreft 

een loofbos waarvan 202 bomen binnen de projectgrens vallen, het gaat om boomnummer 

1700 t/m 1901. 

• Bosvak tussen fietspad en rijweg van bestaande Nieuwe Kazernelaan (zie foto 3 op pagina 8). 

Dit betreft een gemengd bosvak met in totaal 72 bomen met boomnummer 1530 t/m 1601. 

• Bosvak aan zuidoostzijde van kruising Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan. Dit betreft een 

gemengd bosvak met in totaal 92 bomen met boomnummer 1129 t/m 1220 (zie foto 4 op 

pagina 9). 

• Bosvak aan westzijde van kruising Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan. Dit betreft een gemengd 

bosvak waarvan 38 bomen binnen de projectgrens vallen, het gaat om boomnummer 1222 t/m 

1259 (zie foto 5 op pagina 9). 

• Overige bomen (114 stuks). Dit betreft solitaire bomen, boomgroepen en delen van 

laanstructuren aan de Eikenlaan, Nieuwe Kazernelaan en op terrein van de voormalige Prins 

Mauritskazerne. Het gaat om boomnummer 1492 t/m 1497, 1297 t/m 1301, 1221, 1499 t/m 

1503, 1602, 1606 t/m 1699. Vermeldingswaardig hierbij is een groep monumentale zomereiken 

bij de entree van de voormalige Prins Mauritskazerne (zie foto 6 op pagina 10), 4 monumentale 

beuken die onderdeel zijn van de hoofdgroenstructuur langs de Eikenlaan en 11 halfwas 

Amerikaanse eiken die onderdeel zijn van de wijkgroenstructuur langs de Nieuwe Kazernelaan.  

 

 
Foto 1: Beeld van laanstructuur met waardevolle en monumentale zomereiken en beuken langs het fietspad 

aan de Nieuwe Kazernelaan.  

1528 1504 
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Foto 2: Beeld van bosvak langs stormbaan op het voormalig kazerneterrein van de Prins Mauritskazerne. 

Foto is genomen vanaf de Bergansiuslaan.  

 

 
Foto 3: Beeld van bosvak tussen rijweg en fietspad van de Nieuwe Kazernelaan.  
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Foto 4: Beeld van bosvak aan zuidoostzijde van de kruising Eikenlaan/Nieuwe Kazernelaan.  

 

 
Foto 5: Beeld van bosvak aan noordoostzijde van kruising Eikenlaan/Nieuwe Kazernelaan.  
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Foto 6: Beeld van boomgroep met monumentale eiken ter hoogte van de entree van de voormalige Prins 

Mauritskazerne.  

 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door, voor Nederlandse begrippen, grote hoogteverschillen, 

plaatselijk wel 2 tot 3 meter (zie foto 7). Dit maakt dat er verhoudingsgewijs veel grondverzet nodig is 

om hoogteverschillen in de nieuwe situatie weg te werken. Dit heeft in zijn algemeenheid een grote 

impact op de aanwezige bomen.  

 

 
Foto 7: Beeld van grote hoogteverschillen binnen bosvak tussen fietspad en rijweg van Nieuwe Kazernelaan.  

 

1605 1603 1604 1606 



 

 

Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a Ede 

 

11 

1.3 Beoordeling boomwaarde 
 

Van alle bomen is de boomwaarde (waardevol of monumentaal) bepaald conform artikel 

4:11 van de APV. In bijlage 4 is op een digitale kaart de boomwaarde van alle bomen weergegeven. 

Tevens is het beheersysteem van de gemeente Ede geraadpleegd om vast te stellen of er bomen zijn 

die onderdeel zijn van de hoofdgroenstructuur of wijkgroenstructuur. Tabel 2 geeft een overzicht van de 

aantallen waardevolle/monumentale bomen en bomen die onderdeel zijn van een groenstructuur.  

 
 Waardevol Monumentaal Wijkgroenstructuur Hoofdgroenstructuur 

97 bomen 96 bomen 39 bomen 4 bomen 

Boomnummers: 1129 t/m 1136, 

1141, 1144, 1150, 

1222, 1225 t/m 

1127, 1232,1233, 

1239, 1243, 1244 

t/m 1247, 1252, 

1253, 1256, 1258, 

1502, 1503, 1529, 

1532, 1539, 1543, 

1544, 1547, 1551,  

1553, 1554, 1559 

1560, 1574, 1576 

1579, 1583 t/m 

1586, 1588, 1589, 

1591 t/m 1596, 

1598, 1604,  

1608 t/m 1613, 

1627, 1628, 1630, 

1636, 1645, 1661, 

1662, 1663, 1720, 

1723, 1740, 1749, 

1781, 1788, 1804,  

1839 t/m 1843, 

1848, 1851, 1866, 

1867, 1882 t/m 

1885, 1891, 1892, 

1895, 1897 t/m  

1900 

1145 t/m 1148, 

1151 

1152, 1163, 1176 

t/m 1183, 1189 t/m 

1194,  

1219, 1221, 1499, 

1500, 1504 t/m 

1510,  

1512 t/m 1517, 

1519 

t/m 1528, 1600 t/m 

1603, 1605 t/m 

1607 

1614, 1629, 1632 

en 

1854 

1243, 1297 t/m 

1301, 1492 t/m  

1497 en 1503 t/m 

1529 

 

1221 en 1499 t/m  

1501 

Tabel 2: Beoordeling boomwaarde. 
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1.4 Planvorming 
 

In figuur 2, 3 en 4 op pagina 13, 14 en 15 zijn door gemeente Ede aangeleverde 

schetsontwerpen van knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a  van de Parklaan weergegeven. Deze 

schetsontwerpen zijn als uitgangspunt gebruikt voor de Bomen Effect Analyse. De belangrijkste 

werkzaamheden met betrekking tot de bomen zijn: 

• Knooppunt 3: Aanleg ovonde ter hoogte van de bestaande kruising Eikenlaan  Nieuwe 

Kazernelaan met 4 aansluitingen. De Parklaan wordt aangesloten op de bestaande Eikenlaan 

en de nieuw aan te leggen wijkontsluitingsweg genaamd Brigadelaan. De bestaande Nieuwe 

Kazernelaan wordt omgevormd tot een 3,5 meter breed fietspad. Aan de oostzijde van het 

knooppunt wordt een 2,5 meter breed fietspad aangelegd.  Er komen in het knooppunt 3 

fietsoversteekplaatsen. Tot slot wordt aan de oostzijde van het knooppunt aan de buitenzijde 

van het fietspad een talud aangelegd.  

• Wegvak 3-4a: Aanleg 2 gescheiden rijstroken met een rijstrookbreedte van 3,5 m. De 

middenberm geeft een variabele breedte. Aan de westzijde van de Parklaan wordt een 3,5 m 

breed fietspad aangelegd die deels over een bestaand fietspad aan de Nieuwe Kazernelaan 

komt te liggen. Tegen dit fietspad wordt aan de westzijde een 1,5 m breed voetpad aangelegd. 

Aan de oostzijde van de Parklaan wordt een 2,5 m breed fietspad aangelegd. Ter hoogte van 

de entree van het voormalige kazerneterrein van de Prins Mauritskazerne komt een 

fietsoversteekplaats waarbij er een doorsteek komt van het fietspad in westelijke richting naar 

het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid en in oostelijke richting naar een de bestaande 

parkeerplaats P-Veluwe Nieuwe Kazernelaan  

• Knooppunt 4a: Aanleg ovonde net voorbij de entree naar de voormalige Prins Mauritskazerne 

waarbij er een aansluiting wordt gerealiseerd tussen de Parklaan en toegangsweg naar het 

WFC. Aanleg gescheiden rijstroken van 3,5 m breed tussen bestaande Bergansiuslaan en de 

ovonde. De middenberm heeft een variabele breedte. Aanleg fietspad van 3,5 m breed met 

aanliggend voetpad van 1,5 m breed aan de noordzijde van het knooppunt. Aanleg fietspad van 

2,5 m breed aan de zuidzijde van het knooppunt. Aanleg 2 fietsoversteekpunten ter hoogte van 

de ovonde waarbij een doorsteek van het fietspad wordt gemaakt in noordelijke richting naar de 

bestaande Kazernelaan en in zuidelijke richting parallel aan de toegangsweg naar het WFC. 

 

Met deze Bomen Effect Analyse is voor alle aanwezige kapvergunningsplichtige bomen binnen het 

projectgebied getoetst of het realistisch en haalbaar is om ze te handhaven. 
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Figuur 2: Schetsontwerp Parklaan knooppunt 3. 
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Figuur 3: Schetsontwerp wegvak 3-4a Parklaan. 
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Figuur 4: Schetsontwerp Parklaan knooppunt 4a. 

 

Mede naar aanleiding van het overleg op 21 januari 2020 is het ontwerp voor knooppunt 3 en 4a en 

wegvak 3-4a op de volgende punten gewijzigd: 

• Het wegprofiel van wegvak 3-4a is circa 9,5 m in oostelijke richting verplaatst, zodat deze 

grotendeels op de bestaande verharding van de Nieuwe Kazernelaan komt te liggen in plaats 

van door een bosperceel. Hierdoor kan een groot aantal bomen alsnog gehandhaafd blijven. 

• In verband met de verschuiving van wegvak 3-4a in oostelijke richting is de aansluiting van de 

rijstroken op de LARGAS-rotonde van knooppunt 3 enigszins aangepast ten behoeve van een 

goede aansluiting. 

• De ligging van fiets- en voetpaden in knooppunt 3 is enigszins aangepast (geoptimaliseerd). 

• Het fietspad aan de zuidzijde van de Parklaan tussen knooppunt 4a en 4b is komen te vervallen 

zodat er meer bomen gepaard kunnen worden.  

 

In juni 2020 is het ontwerp voor wegvak 3-4a iets aangepast. De westelijke rijbaan (van noord naar 

zuid) is iets opgeschoven in westelijke richting. Dit heeft verband met het groenbestemmingsplan. In de 

oude situatie ging de rijbaan over de groenbestemming heen. In de aangepaste variant gaat de rijbaan 

hier om heen.  

 

In de zomer van 2020 is het ontwerp voor wegvak 3 en 4a opnieuw gewijzigd op de volgende punten: 

• Ter hoogte van knooppunt 3 is de ligging van fietspaden beperkt gewijzigd; 

• In wegvak 3-4a is de ligging van rijstroken tegenover PizzaPizza beperkt gewijzigd; 
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• Ter hoogte van knooppunt 4a is de aansluiting van een fietspad vanuit de richting 

van het Mauritspark gewijzigd van een gesplitst fietspad in westelijke en oostelijke 

richting naar één fietspad die rechtdoor aansluit op het fietspad dat evenwijdig 

aan de Parklaan loopt.   

 

In figuur 5 is het aangepaste ontwerp naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen weergegeven. Dit 

ontwerp heeft dus de vastgestelde status Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan (IP) +. 

 

 
Figuur 5: Aangepast ontwerp met vastgestelde status van Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan (IP) +. 
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1.5 Resultaten beoordeling bodemprofiel 
 

Om het bodemprofiel te beoordelen is steekproefsgewijs een aantal grondboringen 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het bodemprofiel binnen het projectgebied min of meer gelijkmatig is 

opgebouwd. De bovenste circa 30 tot 50 cm van het bodemprofiel is opgebouwd uit zwartkleurig, 

humeus, zwak lemig zand. Eronder is geelkleurig, uiterst humusarm, zwak lemig zand aangetroffen tot 

tenminste 2,0 meter diep. Tot deze diepte zijn geen invloeden van het grondwater aangetroffen. 

1.6 Resultaten bewortelingsonderzoek 
 

Bij een aantal bomen zijn profielsleuven gegraven om het bewortelingsprofiel te beoordelen. De 

profielsleuven zijn steekproefsgewijs gegraven op locaties waar werkzaamheden zijn gepland op relatief 

korte afstand van bomen. In tabel 3 zijn de resultaten van het bewortelingsonderzoek weergegeven. 

 
Boomnummer Boomsoort Diepte Beworteling 

1606 (gegraven op 2,2 

m uit stam aan 

noordzijde), zie foto 8 

op pagina 18 

zomereik (ø 

91 cm) 

0-50 cm: Extensieve fijne beworteling 

>50 cm: Zeer extensieve fijne beworteling 

1607 (gegraven op 1,2 

m uit stam aan 

zuidzijde) 

beuk (ø 71 

cm) 

Vanaf 

maaiveldniveau 

Intensieve beworteling met wortels vanaf 5 cm 

diepte waardoor geen profielsleuf kon worden 

gegraven. Vanaf 3,0 m uit de stam is uitsluitend 

extensieve beworteling aangetroffen in de 

bovenste 50 cm van het bodemprofiel.  

1608 (gegraven op 2 m 

uit hart stam noordzijde) 

zomereik (ø 

43 cm) 

0-50 cm: Zeer extensieve beworteling 

1710 (gegraven op 2,1 

m uit hart stam zuidzijde 

beuk (ø stam 

29 cm) 

Vanaf 

maaiveldniveau 

Intensieve beworteling met wortels vanaf 5 cm 

diepte van ø 5 cm. Door de intensieve 

oppervlakkige beworteling kon geen profielsleuf 

worden gegraven 

1713 (gegraven op 1,3 

m uit hart stam 

zuidzijde), zie foto 9 op 

pagina 18 

zomereik (ø 

stam 58 cm) 

Vanaf 

maaiveldniveau 

Intensieve beworteling met op 15 cm diepte een 

wortel ø 7 en 9 cm. Door de intensieve 

oppervlakkige beworteling kon geen diepere 

profielsleuf worden gegraven 

1891 (gegraven op 2,0 

m uit hart stam 

noordzijde) 

zomereik (ø 

stam 57 cm) 

0-50 cm Matig intensieve beworteling 

>50 cm Extensieve beworteling 

1892 (gegraven op 1,8 

m uit hart stam 

zuidzijde), zie foto 10 op 

pagina 18 

Amerikaanse 

eik (ø 73 cm) 

0-10 cm: Intensieve fijne beworteling met op 10 m 1 wortel 

ø 6 cm 

10-50 cm: Extensieve fijne beworteling met op 40 cm diep 1 

wortel ø 7 cm 

1866 (gegraven op 1,2 

m uit hart stam 

zuidzijde) 

zomereik (ø 

stam 57 cm) 

0-50 cm Matig intensieve beworteling 

>50 cm Extensieve beworteling 

1870 (gegraven op 1,6 

m uit hart stam 

zuidzijde), zie foto 11 op 

pagina 18 

zomereik (ø 

stam 38 cm) 

0-60 cm Matig intensieve fijne beworteling met op 35 cm 

diep 1 wortel ø 8 cm 

>60 cm Extensieve beworteling 

Tabel 3: Resultaten bewortelingsonderzoek. 
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Foto 8 en 9: Beeld van bewortelingsprofiel bij de zomereik met boomnummer 1606 op 2,3 m uit hart stam 

aan noordzijde (links) en bewortelingsprofiel bij de zomereik met boomnummer 1713 op 1,1 m uit hart stam 

aan zuidzijde (rechts). 

 

  
Foto 10 en 11: Beeld van bewortelingsprofiel bij de Amerikaanse eik met boomnummer 1892 op 1,9 m uit 

hart stam aan zuidzijde (links) en bewortelingsprofiel bij de zomereik met boomnummer 1870 op 1,7 m uit 

hart stam aan zuidzijde (rechts).  



 

 

Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a Ede 

 

19 

 

2.  ANALYSE EN CONCLUSIE 
 

 

In dit hoofdstuk volgt een analyse van de huidige kwaliteit en levensverwachting van de bomen. In 

navolging hierop volgt de effectenanalyse.  

2.1 Analyse huidige kwaliteit en levensverwachting 
 

Binnen het projectgebied staan een aantal bomen met bijzondere waarde. Meest in het oog springend 

is de bomenlaan met waardevolle en monumentale zomereiken en beuken langs het bestaande 

fietspad aan de Nieuwe Kazernelaan. Deze bomen staan met de stamvoet tegen de asfalt verharding 

van het fietspad, waardoor op grote schaal wortelopdruk is ontstaan.  

 

Vermeldingswaardig is verder dat er een restant van een oude beukenlaan bestaande uit 4 rijen bomen 

in het bosvak aan de zuidoostzijde van de kruising Eikenlaan-Nieuwe Kazernelaan aanwezig is. Hier 

staan in totaal 14 monumentale beuken met boomnummer 1176-1183 en 1189-1194, waarvan er 5 

zijn afgestorven en 4 bomen nagenoeg zijn afgestorven. Verder staan er binnen de bosvakken diverse 

monumentale en waardevolle bomen, het gaat hierbij voornamelijk om fors uitgegroeide beuken, 

zomereiken en Amerikaanse eiken. Binnen deze bosvakken staan ook veel bomen van weinig kwaliteit. 

Het gaat hierbij voornamelijk om onderstandige bomen en berken die geleidelijk worden 

weggeconcurreerd door climaxsoorten als beuk en eik. In de omgeving van de entree naar de 

voormalige Prins Mauritskazerne en langs de toekomstige ontsluitingsweg naar het WFC staan diverse 

waardevolle en monumentale eiken die de moeite waard zijn om te behouden. Tot slot is er binnen het 

projectgebied ter hoogte van knooppunt 4a een pizzarestaurant met een parkeerplaats aanwezig, die 

wordt omzoomd door een rij halfwas fijnsparren, welke voor een groot deel zijn afgestorven (zie foto 

12).  

 

 
Foto 12: Afstervende fijnsparren rond parkeerplaats van pizzarestaurant.  

2 
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Levensverwachting 
In overleg met de gemeente Ede is als uitgangspunt genomen dat bomen met een 

levensverwachting van meer dan 10 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden behouden 

blijven. Het uitgangspunt voor bomen met een levensverwachting van 5 tot 10 jaar bij 

gelijkblijvende omstandigheden is dat deze tevens behouden blijven. Na aanleg van de Parklaan 

worden deze bomen te zijner tijd vervangen. Bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar 

worden voorafgaand of tijdens de aanleg van de Parklaan gekapt.  

 

Van alle 545 bomen is de levensverwachting bij gelijkblijvende omstandigheden bepaald en 

opgenomen in tabel 4. In bijlage 5 is op een digitale kaart de levensverwachting van alle bomen 

gevisualiseerd. De levensverwachting is gebaseerd op de huidige conditie, geconstateerde 

boomtechnische gebreken en groeiplaatsomstandigheden.  

 
Levensverwachting Aantal 

bomen 
Boomnummers 

<5 jaar 50 1140, 1142, 1143, 1155, 1156, 1160, 1163, 1168, 1176, 1178, 1179 

1182, 1183, 1189 t/m 1192, 1218, 1240, 1245, 1255, 1518, 1555, 

1558, 1565, 1566, 1573, 1577, 1587, 1590, 1618, 1637, 1638, 1640 

1642 t/m 1644, 1651, 1655 t/m 1657, 1714, 1727, 1743, 1751, 1781 

1801, 1832, 1849 en 1893 

5-10 jaar 16 1139, 1216, 1220, 1221, 1257, 1519, 1520, 1557, 1561, 1562, 1626 

1652, 1653, 1654, 1734 en 1829 

10-15 jaar 29 1134, 1147, 1161, 1171, 1180, 1205, 1213, 1230, 1235, 1514, 1529 

1568, 1575, 1600, 1631, 1636, 1639, 1641, 1646, 1648, 1649, 1650 

1681, 1706, 1722, 1763, 1817, 1886 en 1894 

>15 jaar 450 Overige bomen 

Tabel 4: Levensverwachting van de bomen bij gelijkblijvende omstandigheden. 

 

De in totaal 50 bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar komen, los van de 

voorgenomen werkzaamheden, niet in aanmerking voor duurzaam behoud. Op een digitale kaart in 

bijlage 6 en 7 zijn deze bomen weergegeven met een roodkleurig vierkantsymbool. Voor de 50 bomen 

met een levensverwachting van minder dan 5 jaar wordt per boom door de gemeente Ede afgewogen 

of het mogelijk is om deze toch te handhaven, mits dit geen  met zich mee brengt. 

Reden hiervoor is dat deze bomen vanuit ecologisch oogpunt in de vorm van staand dood hout 

waardevol kunnen zijn om te handhaven. De overige 495 bomen komen in aanmerking voor 

handhaving.  

2.2 Effectenanalyse 
 

Voor de 545 bomen die op grond van de boomkwaliteit in aanmerking komen voor handhaving is 

beoordeeld wat de effecten zijn van de voorgenomen werkzaamheden op de bomen. De beoordeling is 

in eerste instantie gebaseerd op het schetsontwerp (SO). Op basis van de onderzoeksresultaten wordt 

het ontwerpproces door de gemeente Ede waar mogelijk aangepast met als doel om zoveel mogelijk 

bomen te sparen. In dit kader zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp, dat nu de 

status heeft van vastgesteld voorlopig ontwerp (VO) inrichtingsplan (IP) +. Voor de beoordeling van de 

impact van de werkzaamheden op de bomen is gebruik gemaakt van de volgende criteria: 

• Voor het beoordelen van de effecten op de bomen is aangenomen dat de inrichting van de 

infrastructuur zoals aangegeven in het door de gemeente Ede aangeleverde voorlopig ontwerp 

definitief is. Waar mogelijk zijn kleine wijzigingen in het ontwerp voorgesteld om bomen te 

kunnen sparen.   

• Bomen die zijn gesitueerd ter hoogte van infrastructuur (rijweg, fiets- en voetpad) kunnen niet 

behouden blijven.    
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• Bomen die  vanuit het hart van de stam gemeten binnen 2,0 meter uit de rand 

van een nieuw aan te leggen rijweg staan, komen niet in aanmerking voor 

duurzaam behoud. Hierbij is namelijk dermate veel negatieve invloed op de 

bodemstructuur en beworteling te verwachten dat duurzaam behoud van de 

boom niet realistisch is.  

• Bomen die vanuit het hart van de stam gemeten binnen 1,0 m uit de rand van een nieuw aan te 

leggen fiets- en voetpad staan komen niet in aanmerking voor duurzaam behoud. Hierbij is 

namelijk dermate veel negatieve invloed op de bodemstructuur en beworteling te verwachten 

dat duurzaam behoud van de boom niet realistisch is. Aanvullende maatregelen zoals het 

ophogen van het maaiveld kunnen in specifieke gevallen een oplossing zijn. Niet overal omdat 

er dan buitenproportionele hoogteverschillen ontstaan tussen fietspaden en overige 

verhardingen.  

• De kroonopbouw van de boom is dusdanig dat geen ingrijpende snoeimaatregelen noodzakelijk 

zijn om de voorgenomen werkzaamheden uit te kunnen voeren, danwel de gewenste takvrije 

zone in de toekomstige situatie te realiseren. Met andere woorden, noodzakelijke snoei voor het 

realiseren van de toekomstige situatie mag niet leiden tot blijvende schade aan de natuurlijke 

verschijningsvorm van de boom.      

• De boom moet een dusdanige kroonopbouw hebben dat na vrijzetten van de boom geen 

takbreuk is te verwachten. 

• De boom moet op basis van soorteigenschappen geschikt zijn om vrij te zetten.  

• Bomen die zijn gesitueerd binnen de invloedssfeer van grondwerk waarbij hoogteverschillen van 

meer dan 25 cm moeten worden weggewerkt tussen nieuw aan te leggen infrastructuur en het 

aanliggende maaiveld kunnen niet behouden blijven.    

 

Niet te behouden bomen 
Op basis van bovenstaande criteria is beoordeeld welke bomen niet behouden kunnen blijven. In 

voorkomende gevallen zijn meerdere criteria van toepassing op 1 boom. In dat geval is alleen het 

criterium omschreven wat het zwaarst weegt als motivatie waarom de boom niet behouden kan blijven. 

Op basis van de criteria bleek dat in het schetsontwerp in totaal 326 bomen niet behouden konden 

blijven. In het aangepaste ontwerp is dit aantal teruggebracht tot 290 bomen. In tabel 5 op pagina 22 is 

omschreven welke bomen niet behouden kunnen blijven als gevolg van de voorgenomen 

werkzaamheden, inclusief motivatie. Voor de totaal 290 bomen die niet behouden kunnen blijven, zijn 

geen beperkte wijzigingen in het ontwerp mogelijk om deze toch te kunnen sparen. In bijlage 6 zijn op 

een digitale kaart de bomen die vanwege het ontwerp niet behouden kunnen blijven weergegeven met 

een roodkleurig driehoeksymbool. In bijlage 7 is op een digitale kaart voor alle bomen die niet 

behouden kunnen blijven als gevolg van het ontwerp aangegeven waarom ze niet behouden kunnen 

blijven. Dit correspondeert met de uitleg in tabel 5. 

 

Het aantal bomen wat als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden niet behouden kan blijven, is 

relatief hoog. Dit komt doordat het nieuw aan te leggen wegprofiel en knooppunten dwars door 2 

bosvakken komt te liggen. Deze bosvakken herbergen grote aantallen bomen die veelal dicht op elkaar 

staan. Hierdoor is het aantal bomen wat moet wijken voor de Parklaan groot. Dit wordt versterkt door 

de grote hoogteverschillen in het terrein, waardoor veel grondverzet nodig is en bomen op korte 

afstand van nieuw aan te leggen infrastructuur in veel gevallen niet behouden kunnen blijven. 
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Werkzaamheden Aantal  
bomen 

Boomnummers Reden 

Aanleg nieuwe 

infrastructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 1131, 1132, 1134, 1135, 1137-139, 1141, 

1145-1147, 1149, 1151, 1153, 1159, 1162, 

1164-1167, 1170-1173, 1175, 1185, 1186, 

1202, 1203, 1515, 1538, 1542, 1544, 1545, 

1552, 1559, 1560, 1564, 1567, 1576, 1578, 

1586, 1589, 1591, 1598, 1645, 1646, 1673, 

1674-1678, 1681 1682, 1716-1719, 1721, 

1722, 1728, 1729, 1731-1735, 1748, 1749, 

1765, 1766, 1768-1770, 1772, 1786, 1787, 

1799, 1806, 1811, 1834, 1835, 1845, 1875, 

1876, 1881 en 1886 

Boom staat in tracé nieuw 

aan te leggen rijweg 

28 1154, 1180, 1187, 1210, 1211, 1213, 1636,  

1659, 1663, 1686-1688, 1690, 1711, 1774, 

1793, 1797, 1798, 1813, 1824, 1825, 1830,  

1856-1858, 1868, 1871 en 1872 

Boom staat in tracé nieuw 

aan te leggen fietspad 

10 1181, 1512, 1513, 1604, 1712, 1776, 1783, 

1784, 1827 en 1867 

Boom staat in tracé nieuw 

aan te leggen voetpad 

62 1130, 1133, 1136, 1148, 1152, 1158, 1169,  

1174, 1177, 1204, 1206, 1207, 1495, 1516 

1543, 1551, 1556, 1563, 1585, 1592, 1593,  

1596, 1597, 1599, 1601, 1647, 1648, 1660, 

1661, 1666-1668, 1671, 1672, 1683, 1684, 

1715, 1724, 1730, 1736, 1752, 1767, 1771, 

1785, 1800, 1802, 1803, 1807-1809, 1812, 

1833, 1846, 1847, 1854, 1873, 1874, 1882-

1885 en 1889 

Boom staat <2 m van nieuw 

aan te leggen rijweg 

13 1188, 1209, 1212, 1214, 1529, 1635, 1650, 

1652, 1685, 1689, 1703, 1831 en 1855 

Boom staat <1 m van nieuw 

aan te leggen fietspad 

6 1692, 1777, 1795, 1796, 1826 en 1829 Boom staat <1 m van nieuw 

aan te leggen voetpad 

Invloedssfeer 

werkzaamheden 

33 1157, 1161, 1184, 1195-1198, 1205, 1208, 

1588, 1639, 1641, 1649, 1654, 1664, 1665,  

1669, 1670, 1679, 1680, 1700, 1706-1708, 

1725, 1726, 1750, 1773, 1775, 1791, 1810, 

1828 en 1829 

Boom is kwalitatief niet 

geschikt om vrij te stellen 

(plakoksel/eenzijdige 

kroonopbouw/scheefgroei 

etc.) 

9 1144, 1150, 1199, 1200, 1201, 1600, 1662, 

1720 en 1723 

Desastreuse wortelschade 

bij aanleg rijweg 

1 1713 Desastreuse wortelschade 

bij aanleg voet/fietspad 

3 1514, 1603 en 1605  Desastreuse wortelschade 

bij aanleg rijweg en fietspad 

37 1129, 1193, 1194, 1494, 1496, 1497, 1531, 

1634, 1653, 1691, 1693-1699, 1701,  

1702, 1704, 1705, 1778-1780, 1790, 1792, 

1804, 1818, 1836, 1844, 1860, 1866, 1870, 

1887, 1888, 1890 en 1891 

Grondwerk (wegwerken 

hoogteverschillen) 

Totaal 290  

Tabel 5: Overzicht bomen die niet behouden kunnen blijven in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden, 

inclusief motivatie. 
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Gevarenzone 
Voor 20 bomen geldt dat de voorgenomen werkzaamheden mogelijk negatieve gevolgen 

hebben voor de conditie en levensverwachting. Met gerichte aanpassingen in het 

ontwerp en/of het uitvoeren van specifieke boombeschermende maatregelen ligt het 

echter binnen de mogelijkheden om deze bomen veilig en duurzaam te kunnen handhaven. In tabel 6 is 

een overzicht weergegeven van de 20 bomen in de gevarenzone inclusief motivatie waarom deze in de 

gevarenzone zitten en wat mogelijke oplossingen zijn om de bomen veilig en duurzaam te handhaven. 

Aansluitend volgt voor een aantal bomen/boomgroepen uit tabel 6 een uitgebreidere toelichting. In 

bijlage 6 en 7 zijn op de kaart de 20 bomen in de gevarenzone weergegeven met een gele stip.  

 
Boomnr. Werkzaamheden Risico Oplossing 

1504 t/m 

1511, 1517 en 

1519 t/m 1528 

(laan, zie foto 

13 op pagina 

24) 

Aanleg fietspad dat met circa 75 

cm wordt verbreed in oostelijke 

richting 

Wortelschade Handhaven bestaande breedte 

fietspad 

Aanleg voetpad en fietspad op ter 

hoogte van bestaande fietspad 

tracé 

Wortelschade Uitsluitend wegfrezen toplaag 

bestaande asfalt verharding en 

daar over heen opnieuw 

verharding aanbrengen, niet 

ontgraven.  

1607 (beuk), 

zie foto 14 op 

pagina 25) 

Aanleg fietspad op circa 1,1 m uit 

hart stam aan zuidzijde 

Wortelschade Aanhouden minimale afstand van 

3,0 m voor aanleg fietspad, 

fietspad versmallen en verschuiven 

in zuidelijke richting. Alternatief is 

aanleg fietspad op een zwevende 

constructie zodat geen ontgraving 

hoeft plaats te vinden. 

Tabel 6: Samenvatting bomen in gevarenzone met motivatie en eventuele oplossingen om bomen te kunnen 

handhaven. 

 

1504 t/m 1511, 1517 en 1519 t/m 1528 
De bomen met boomnummer 1504 t/m 1511, 1517 en 1519 t/m 1528 staan met de stamvoet bijna 

tegen de rand van een bestaand asfalt fietspad, en veroorzaken daardoor wortelopdruk ter hoogte van 

het fietspad (zie foto 13 op pagina 24). Ter hoogte van dit fietspad komt een nieuw fiets- en voetpad, 

waarbij de rand van het nieuwe fietspad circa 75 cm voorbij de bestaande rand van het fietspad komt 

te liggen aan de oostzijde. Dit is niet mogelijk zonder de stamvoeten en beworteling van de bomen 

ernstig te beschadigen. Om deze bomen veilig en duurzaam te handhaven is het een randvoorwaarde 

dat de bestaande rand van het fietspad wordt aangehouden bij de aanleg van het nieuwe fietspad. Dit 

betekent dat het fietspad circa 75 smaller wordt dan in het ontwerp. Om de bomen met boomnummer 

1504 t/m 1511, 1517 en 1519 t/m 1528 duurzaam te handhaven is het tevens een randvoorwaarde 

dat er ter hoogte van het bestaande fietspad geen ontgraving plaatsvindt. Dit betekent dat alleen de 

toplaag van het asfalt weg gefreesd mag worden en daar nieuwe verharding op mag worden 

aangebracht, zodat wortelschade van oppervlakkige wortels onder het asfalt wordt voorkomen.  
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Foto 13: Handhaven bestaande breedte asfaltverharding fietspad (oranje pijl) voor aanleg nieuw voet- en 

fietspad + geen ontgraving mogelijk ter hoogte van bestaande fietspad om wortelschade te voorkomen.   

 

Boomnummer 1607 
Tussen boomnummer 1607 en 1608 komt een 3,5 m breed fietspad te liggen op circa 1 m uit de stam 

van de monumentale beuk met boomnummer 1607 (zie foto 14 op pagina 25). Hierbij is desastreuse 

wortelschade te voorzien omdat de beuk intensieve en oppervlakkige beworteling ter hoogte van nieuw 

aan te leggen fietspad heeft ontwikkeld. Om de beuk met boomnummer 1607 veilig en duurzaam te 

kunnen handhaven is het noodzakelijk dat er een minimale graafafstand van 3,0 m uit het hart van de 

stam wordt aangehouden. Om dit te bewerkstelligen wordt geadviseerd om het fietspad met 1,0 m in 

zuidelijk richting op te schuiven en het fietspad tevens met 1,0 m te versmallen over een lengte van 

minimaal 5,0 m (2,5 m aan weerskanten stam). Hiermee kan ernstige wortelschade worden voorkomen 

en boomnummer 1608 ondervindt hier geen noemenswaardige schade van, omdat deze boom 

extensieve beworteling heeft ontwikkeld aan de noordzijde. Alternatief is om het fietspad onder de hele 

kroonprojectie van de boom aan te leggen op een zwevende constructie. Op deze manier hoeft er niet, 

danwel tot een minimum, ontgraven te worden zodat wortelschade voorkomen kan worden. 
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Foto 14: Impressie fietspad ter hoogte van boomnummer 1606, 1607 en 1608, weergegeven met oranje 

markering.   

 

Te handhaven bomen 
Totaal 185 bomen vallen buiten de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden. Met 

toepassing van algemene boombeschermende maatregelen kunnen deze bomen succesvol worden 

ingepast. Deze maatregelen worden verder toegelicht in hoofdstuk 3. In bijlage 6 en 7 zijn op digitale 

kaart de te handhaven bomen weergegeven met een groen gekleurde stip.  

 

 

 

 

 

1606 1607 
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2.3 Verplanting niet te behouden bomen 
 

Voor alle bomen die naar aanleiding van de Bomen Effect Analyse niet behouden kunnen 

blijven is onderzocht of deze redelijkerwijs en succesvol verplantbaar zijn. Geen van de bomen komt in 

aanmerking om succesvol verplant te worden, met als hoofdreden dat ze dicht op elkaar staan met als 

gevolg dat de bomen eenzijdige kronen hebben ontwikkeld en de wortelstelsels met elkaar zijn 

vergroeid. Daar komt bij dat als gevolg van de grote hoogteverschillen in het terrein het in veel gevallen 

niet mogelijk is om een stabiele kluit te realiseren. Daarnaast hebben de bomen veelal een sterk 

oppervlakkig wortelgestel als gevolg van humusarme zandbodem. Bomen met sterk oppervlakkige 

kluiten zijn minder geschikt om te verplanten.  

 

2.4 Wet Natuurbescherming 
 

In de huidige plannen gaat er circa 10.623 m2 aan bosoppervlakte verloren binnen de projectgrenzen 

van wegvak 3 en 4a en knooppunt 3 en 4a. Er is getoetst of de betreffende houtopstanden onder de 

Wet Natuurbescherming (voormalige boswet) vallen. Houtopstanden die onder de Wet 

Natuurbescherming vallen mogen alleen worden gekapt onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de kap 

van te voren worden gemeld bij de Gedupeerde Staten van de provincie Gelderland en dient de 

eigenaar (gemeente Ede) binnen 3 jaar het areaal te kappen bos compenseren voor hetzelfde areaal 

bos in de vorm van jonge beplanting. De Wet Natuurbescherming geldt alleen voor houtopstanden 

buiten de bebouwde kom.  De grens van de bebouwde kom is bepaald door de gemeenteraad. Het 

gaat hier om de komgrens op grond van de Wet Natuurbescherming en niet op grond van de 

Wegenverkeerswet. Verder geldt de Wet Natuurbescherming alleen voor houtopstanden vanaf 10 are 

en groter en een bomenrij van 20 bomen of meer.  

 

Gemeente Ede heeft informatie aangeleverd over de grens van de bebouwde kom voor 

houtopstanden. Hieruit blijkt dat de grens van de bebouwde kom ter hoogte van de Nieuwe 

Kazernelaan ligt. Aan de oostzijde van de Nieuwe Kazernelaan en ten zuiden van de voormalige 

tankwasplaats liggen houtopstanden buiten de bebouwde kom (zie figuur 6 pagina 27). Het overige 

gedeelte binnen het projectgebied valt binnen de bebouwde kom van houtopstanden. Het te kappen 

bosareaal op basis van dit onderzoek bevindt zich niet binnen de bebouwde kom. De Wet 

Natuurbescherming met betrekking tot het kappen van bos is daarmee niet van toepassing voor dit 

onderzoek.  
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Figuur 6: Houtopstanden volgens de Wet Natuurbescherming buiten de bebouwde  kom, aangegeven met 

bruin gekleurde markering.  Bron: gemeente Ede. 

 

2.5 Conclusie 
 

Op basis van het onderzoek is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. In aanvulling op de 

antwoorden van onderstaande onderzoeksvragen is in bijlage 6 en 7 op kaart per boom de conclusie 

weergegeven in de volgende categorieën: 

• Handhaven (groen); 

• Gevarenzone (geel); 

• Verwijderen vanwege kwaliteit (rood driehoek symbool); 

• Verwijderen vanwege ontwerp (rood vierkant symbool). 

 

1. Wat is de kwaliteit van het huidige bomenbestand binnen de werkgrens van het 

projectgebied? 

In het projectgebied van knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a zijn in totaal 545 kapvergunning 

plichtige  bomen aanwezig. Het merendeel van deze bomen zijn gesitueerd in bosvakken, het 

overige deel betreft laanbomen, solitaire bomen en boomgroepen. De bomen staan op het 

voormalig kazerneterrein van de Prins Mauritskazerne en aan de Nieuwe Kazernelaan. Het 
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merendeel van de bomen is in redelijke tot normale conditie, namelijk 478 stuks. 

Twintig bomen verkeren in sterk verminderde (matige) conditie en 16 bomen zijn 

in onomkeerbare, zeer slechte conditie. De overige 31 bomen zijn afgestorven.  

 

In totaal zijn er 50 bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar bij gelijkblijvende 

omstandigheden. Deze bomen komen, los van de voorgenomen werkzaamheden, niet in 

aanmerking voor behoud. Er zijn 16 bomen met een levensverwachting van 5 tot 10 jaar bij 

gelijkblijvende omstandigheden. Het uitgangspunt van de gemeente Ede is om deze bomen te 

handhaven. Na verloop van tijd zullen deze bomen verwijderd moeten worden. De overige 479 

bomen hebben bij gelijkblijvende omstandigheden een levensverwachting van meer dan 10 jaar. 

Deze bomen zijn op grond van de kwaliteit geschikt om te handhaven.  

 

2. Welke bomen zijn te handhaven op basis van de voorgenomen werkzaamheden? 

Totaal kunnen 185 van de 545 bomen behouden blijven. Dit zijn bomen met een 

levensverwachting bij gelijkblijvende omstandigheden van meer dan 5 jaar. Met inachtneming 

van algemene boombeschermende maatregelen kunnen deze bomen gespaard blijven. Nog 

eens 20 bomen in de gevarengevarenzone kunnen tevens behouden blijven, mits enige 

aanpassingen in het ontwerp en/of algemene + specifieke boombeschermende maatregelen 

worden uitgevoerd. In tabel 7 is omschreven hoeveel bomen naar aanleiding van het onderzoek 

wel en niet behouden kunnen blijven. 

 
Categorie Aantal bomen 

Handhaven (algemene boombeschermende maatregelen noodzakelijk voor behoud) 185 bomen 

Gevarenzone (algemene + specifieke boombeschermende maatregelen noodzakelijk 

voor behoud) 

20 bomen 

Niet te behouden vanwege kwaliteit (levensverwachting <5 jaar). Indien een boom in 

deze categorie geen verhoogd veiligheidsrisico vormt voor de omgeving, wordt door 

de gemeente Ede bepaald of deze kan blijven staan in verband met ecologische 

waarde (staand dood hout). 

50 bomen 

Niet te behouden vanwege ontwerp 290 bomen 

Totaal: 545 bomen 

 Tabel 7: Conclusie naar aanleiding van de BEA. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden in 

totaal circa 10.623 m2 aan bosoppervlak verwijderd moet worden. De te verwijderen 

bospercelen zijn op kaart aangegeven in bijlage 6. De kapvergunningplichtige bomen die niet 

behouden kunnen blijven als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden staan voor een 

groot deel in bospercelen die niet behouden kunnen blijven.  

 

3. Welke maatregelen moeten er tijdens en na de werkzaamheden worden getroffen om de te 

handhaven bomen duurzaam te behouden? 

Met betrekking tot de te handhaven bomen op basis van de voorgenomen werkzaamheden is 

in hoofdstuk 3 uiteengezet welke boombeschermende maatregelen moeten worden uitgevoerd 

om deze bomen duurzaam te kunnen handhaven. Tevens worden in dit hoofdstuk voor 20 

bomen in de gevarenzone specifieke voorstellen gedaan met betrekking tot aanpassingen in het 

ontwerp en/of specifieke boombeschermende maatregelen om deze bomen daadwerkelijk 

duurzaam te kunnen handhaven. 

 

4. Welke bomen die niet behouden kunnen blijven op basis van de voorgenomen 

werkzaamheden zijn het waard om te verplanten? 

Geen van de bomen die niet behouden kunnen blijven komen in aanmerking voor een 

succesvolle verplanting. De belangrijkste reden hiervan is dat bomen dicht op elkaar staan, 

waardoor de wortelstelsels met elkaar vergroeid zijn.  
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3.  ADVIES 
 

Algemeen 
Naar aanleiding van het onderzoek wordt geadviseerd om de in totaal 50 bomen met een 

levensverwachting van minder dan 5 jaar voorafgaand aan de werkzaamheden te verwijderen. Dit 

betreft de bomen met boomnummer 1140, 1142, 1143, 1155, 1156, 1160, 1163, 1168, 1176, 1178, 

1179, 1182, 1183, 1189-1192, 1218, 1240, 1245, 1255, 1518, 1555, 1558, 1565, 1566, 1573, 1577, 

1587, 1590, 1618, 1637, 1638, 1640, 1642-1644, 1651, 1655-1657, 1714, 1727, 1743, 1751, 1781, 

1801, 1832, 1849 en 1893. Voor deze bomen geldt dat ze in onomkeerbare slechte staat zijn en/of 

vanuit veiligheidsoverwegingen niet behouden kunnen blijven. 

 

Compenserende maatregelen 
Op basis van de kwaliteit van de bomen en het vastgesteld voorlopig ontwerp (VO) inrichtingsplan (IP) + 

kunnen 340 bomen niet behouden blijven. Deze bomen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden 

verwijderd te worden. De te verwijderen bomen dienen op nader te bepalen locaties binnen of buiten 

het projectgebied te worden gecompenseerd. Afgezien van de 340 kapvergunningplichtige bomen die 

niet behouden kunnen blijven kan er op basis van het voorlopig ontwerp circa 10.623 m2 aan 

bosoppervlakte niet behouden blijven. Vanuit de Wet Natuurbescherming hoeft dit niet gecompenseerd 

te worden, omdat deze stukken onder de bebouwde kom houtopstanden vallen.  

 

Algemene boombeschermende maatregelen 
Om de in totaal 205 bomen die als te handhaven zijn aangemerkt, dan wel zich in de gevarenzone 

bevinden veilig en duurzaam te handhaven, is het noodzakelijk dat deze zo goed mogelijk worden 

beschermd tijdens de werkzaamheden. In dit kader is een aantal algemene boombeschermende 

maatregelen opgesteld: 

• Inzet boomtechnisch toezichthouder (bomenwacht) 

Tijdens de werkzaamheden wordt geadviseerd om een boomtechnisch toezichthouder 

(bomenwacht) in te stellen. Deze dient European Tree Technician (ETT) of European Tree Worker 

(ETW) gecertificeerd te zijn. De toezichthouder heeft een begeleidende en adviserende rol tijdens de 

werkzaamheden, voert noodzakelijke wortelkap uit en controleert op willekeurige momenten of 

boombeschermende maatregelen worden nageleefd. Dit wordt bijgehouden in een logboek. Indien 

boombeschermende maatregelen niet worden nageleefd, kan een boeteclausule worden bepaald. 

• Startgesprek 

Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een startgesprek plaats tussen de boombeheerder, 

boomtechnisch toezichthouder en de (onder)aannemer(s) om het doel van dit project met 

betrekking tot de bomen met elkaar af te stemmen. 

• 0-meting 

De bomeninventarisatie van deze Bomen Effect Analyse fungeert als 0-meting wat betreft 

boomschades. Hiermee kan voorkomen worden dat er discussie ontstaat over het tijdstip waarop 

een boom is beschadigd. 

• Verrekening schade 

Schades aan bomen als gevolg van het niet naleven van boombeschermende maatregelen worden 

VTB). 

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. 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.  

3 
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• Verwijderen kabels en leidingen 

Het verwijderen van kabels en leidingen door ontgraving binnen de kroonprojecties 

van te handhaven bomen wordt begeleid door de ingestelde boomtechnisch 

toezichthouder. Eventuele dikke wortels (>5 cm diameter) dienen op advies van de 

toezichthouder te worden gehandhaafd, dan wel op vakkundige wijze te worden ingekort. Kabels 

en leidingen dienen buiten de kroonprojecties van te handhaven bomen te worden afgekoppeld. 

• Aanleggen kabels en leidingen 

Nieuwe kabels en leidingen mogen niet worden aangebracht binnen de middenbermen, omdat hier 

bestaande bomen gehandhaafd blijven en op open plekken nieuwe bomen worden aangeplant. Op 

overige locaties heeft het sterk de voorkeur om nieuwe kabels en leidingen buiten de 

kroonprojecties van de te handhaven bomen aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, dient het 

ingraven van kabels en leidingen te worden begeleid door de boomtechnisch toezichthouder. 

Eventuele dikke wortels (>5 cm diameter) dienen op advies van de toezichthouder te worden 

gehandhaafd, dan wel op vakkundige wijze te worden ingekort. 

 

Specifieke maatregelen bomen gevarenzone 
Voor de totaal 20 bomen met boomnummer 1504 t/m 1511, 1517, 1519 t/m 1528 en 1607 geldt in 

aanvulling op de algemene boombeschermende maatregelen dat specifieke maatregelen noodzakelijk 

zijn om de bomen veilig en duurzaam te kunnen handhaven. Deze maatregelen worden onderstaand in 

tabel 8 per boom/boomgroep toegelicht en hangen samen met de omschreven alternatieven in 

paragraaf 2.2. Wat betreft voorstellen voor verkeerskundige aanpassingen in het ontwerp om bomen te 

sparen geldt dat deze verkeerskundig moeten worden getoetst op haalbaarheid. In tabel 9 is voor een 

aantal bomen snoeimaatregelen geadviseerd. Deze snoeimaatregelen dienen uitsluitend te worden 

uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker.  

 
Boomnummers Specifieke maatregelen 

1504 t/m 1511, 

1517 en 1519 t/m 

1528 (laan van beuk 

en eik) 

• Bestaande breedte verharding fietspad handhaven voor aanleg nieuw fiets- en 

voetpad (zie foto 13 op pagina 24). 

• Geen ontgraving binnen tracé van bestaande fietspad om wortelschade van 

oppervlakkige beworteling onder het asfalt te voorkomen. Dit betekent dat de 

bestaande fundering van het fietspad gebruikt dient te worden voor de aanleg van 

het nieuwe fiets- en voetpad.  

1607 (beuk) • Aanhouden minimale graafafstand van 3,0 m uit het hart van de stam en deze 

afstand tevens aanhouden voor aanleg nieuwe fietspad. Om dit te realiseren is het 

advies om over minimaal 5,0 m (2,5 m aan weerskanten van de stam) het fietspad 

te versmallen met 1,0 m én het fietspad 1,0 m in zuidelijke richting op te schuiven 

(zie figuur 7 op pagina 31). Alternatief is om het fietspad over de hele breedte van 

de kroonprojectie van de beuk op een zwevende constructie aan te leggen zodat 

geen ontgraving noodzakelijk is en wortelschade kan worden voorkomen. 

Tabel 8: Specifieke maatregelen om 26 bomen in de gevarenzone veilig en duurzaam te handhaven. 

 

Voor de bomenlaan met boomnummer 1504 t/m 1511, 1517 en 1519 t/m 1528 is het de overweging 

waard om de voorgenomen werkzaamheden aan te grijpen om een druk spreidende constructie in de 

vorm van een Permavoid Sandwich Constructie onder het fietspad aan te leggen. Hiermee wordt 

voorkomen dat in de toekomst opnieuw wortelopdruk ontstaat. Voor de aanleg van een dergelijke 

constructie worden de volgende maatregelen geadviseerd: 

• Het wegfrezen van de bestaande asfaltverharding tot onderliggende zandbodem; 

• Het uitvlakken van de bestaande zandbodem en vervolgens aanbrengen van een 85 cm PSC 

constructie. De units dienen te worden afgevuld met een schimmeldominante humuscompost 

om de bomen langdurig van voedingsstoffen te voorzien. 

• Aanbrengen van circa 5 cm cunet op de PSC. 

• Aansluitend aanbrengen van de verharding.  
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Alternatief voor een druk spreidende constructie is een zwevende constructie, zoals het 

Luxilane Fietspadsysteem. Hierbij worden betonpanelen aangebracht op funderingspalen 

direct onder de betonpanelen (zie foto 15). Hiermee wordt wortelschade beperkt doordat 

alleen puntsgewijs funderingspalen worden aangebracht en daardoor geen grootschalige 

ontgraving nodig is. Daarnaast wordt met deze constructie voorkomen dat in de toekomst 

wortelopdruk ontstaat doordat zich een luchtlaag tussen het maaiveld en de betonpanelen bevindt.  

 

 
Figuur 7: Impressie te versmallen (grijze markering) en te verplaatsen (oranje markering) fietspad ten behoeve 

van duurzaam behoud van boomnummer 1607 (gele stip).  

 

 
Foto 15: Zwevende constructie van Luxilane Fietspadsysteem. Bron: Luxilane. 
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Nieuwe aanplant 
Het uitgangspunt voor nieuwe aanplant van bomen is een bermbreedte van 5 meter. Met 

het planten van bomen in het midden van bermen komen deze op 2,5 m uit de 

verhardingslijn te staan. Dit is een ruime afstand. Met deze afstand is de kans op 

wortelopdruk door diktegroei van stamvoet en wortelaanzetten op lange termijn (>25 jaar) nihil. Met het 

planten van bomen in het midden van een 3 meter berm komen bomen op 1,5 m uit de verhardingslijn 

te staan. Dit is nog steeds een vrij ruime afstand. De kans op wortelopdruk door diktegroei van de 

stamvoet en wortelaanzetten op lange termijn is hierbij beperkt. Met het dichter planten van bomen op 

1,5 m uit de verhardingslijn is de kans op wortelopdruk door diktegroei van stamvoet en 

wortelaanzetten op lange termijn (>25 jaar) te verwachten. Dit wordt vanuit boomtechnisch oogpunt 

daarom afgeraden.  

 

Voor de aanplant van nieuwe bomen is met name het aantal m3 doorwortelbare ruimte per boom van 

belang. Binnen het projectgebied is sprake van een hangwaterprofiel. Als grove vuistregel voor een 

boom van de 1e grootte op een hangwaterprofiel geldt 0,75 tot 1,0 m3 doorwortelbare ruimte per 

groeijaar. Voor een duurzame ontwikkeling van bomen van de 1e grootte wordt geadviseerd om 

minimaal 50 m3 doorwortelbare ruimte per boom te realiseren, uitgaande van een goed doorwortelbare 

bodem van 1 m diepte. Om 50 m3 doorwortelbare ruimte per boom te realiseren dienen de bomen in 

een berm van 5 meter breed 10 meter uit elkaar te worden geplant. In bermen van 3 meter breed 

dienen bomen op 17 m uit elkaar te worden geplant om 50 m3 doorwortelbare ruimte per boom te 

realiseren. Met deze plantafstand is de kans op wortelopdruk minimaal.  
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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 8. 

 

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 9 op pagina 35 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 8: 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 9: 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 slecht 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen

 

 

Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 3, 4a en wegvak 3-4a Ede 
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DIGITALE BIJLAGEN  
 

Onderstaande bijlagen zijn als digitale bestanden met dit rapport meegestuurd: 

• Bijlage 2  Themakaart boomsoorten; 

• Bijlage 3  Boomgegevens; 

• Bijlage 4  Themakaart boomwaarde; 

• Bijlage 5  Themakaart levensverwachting; 

• Bijlage 6  Themakaart conclusie; 

• Bijlage 7  Themakaart motivatie conclusie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


