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INLEIDING 
 
In opdracht van de gemeente Ede is door Terra Nostra in week 22 en 23 van 2019 een Bomen 
Effect Analyse uitgevoerd ter hoogte van het knooppunt 4b–5 van het project ‘Parklaan’ in Ede. 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. 
 

Aanleiding 
Knooppunt 4b-5 betreft een deelgebied van de nieuw aan te leggen Parklaan met 2 aansluitingen. 
Knooppunt 4b betreft een nieuwe aansluiting tussen de Parklaan en de voormalige kazerneterreinen 
Maurits-Noord en Maurits-Zuid. Knooppunt 5 wordt een gelijkvloerse kruising tussen de nieuwe 
Parklaan en de bestaande Klinkerbergerweg. Het deelgebied knooppunt 4b-5 van de Parklaan komt 
voor een groot deel ter hoogte van bosachtig terrein van het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid 
te liggen. De voorgenomen werkzaamheden hebben gevolgen voor de aanwezige straat- en 
laanbomen aan de Klinkerbergerweg en de bomen op het voormalige kazerneterrein. 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 inrichtingsplan is tevens inzichtelijk gemaakt welke bomen wel en niet behouden 
kunnen blijven.  
 

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 de 
boomnummers, boomsoorten, boomwaardes, levensverwachting en conclusie 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 is weergegeven op een 
luchtfoto in figuur 1. Het projectgebied omvat een deel van de Klinkerbergerweg en een gedeelte 
van het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto met globale begrenzing projectgebied Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 
4b-5, aangegeven met rode markering.   
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1.2 Beoordeling bomen en huidige situatie 
 
De Bomen Effect Analyse is gestart met het landmeetkundig inmeten van de 
boomlocaties en het opmeten van de stamvoethoogtes. 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. In bijlage 2 zijn op een digitale kaart de locaties van de ingemeten bomen 
weergegeven. Totaal zijn 328 bomen ingemeten. Dit betreft alleen de bomen met een stamdiameter 
van 20 cm of meer op 1,3 m hoogte gemeten.  
De bomen zijn voor de leesbaarheid van dit onderzoek genummerd met 1 t/m 328. De 
boomnummers zijn in bijlage 2 op kaart weergegeven. Alle 328 bomen zijn 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 

Acer platanoides (Noorse esdoorn) 4 

Acer platanoides ‘Schwedleri’ (Noorse esdoorn) 2 

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) 3 

Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) 6 

Betula pendula (gewone berk) 17 

Betula pubescens (zachte berk) 14 

Catalpa bignoniodes (trompetboom) 5 

Chamaecyparis lawsoniana (Californische cipres) 15 

Fagus sylvatica (gewone beuk) 4 

Ilex aquifolium (hulst) 6 

Picea omorika (Servische spar) 2 

Platanus x hispanica (gewone plataan) 3 

Populus nigra ‘Italica’ (Italiaanse populier) 4 

Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers) 3 

Prunus serrulata ‘Kanzan’ (Japanse vogelkers) 1 

Pseudotsuga menziessii (douglasspar) 138 

Quercus robur (zomereik) 56 

Quercus rubra (Amerikaanse eik) 20 

Robinia pseudoacacia (gewone acacia) 18 

Tilia x europaea (Hollandse linde) 5 

Tilia x europaea ‘Euchlora’ (krimlinde) 2 

Totaal 328 

Stamdiameterklasse: 20-30 
cm 

30-40 cm 40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm 70-80 cm 80-90 cm >90cm 

Aantal bomen: 184 61 37 13 12 7 11 3 

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

15-18 m 18-24 m >24 m 

Aantal bomen: 3 7 33 38 30 57 160 

Conditie: Normaal Verminderd Sterk verminderd Zeer slecht Dood 

Aantal bomen: 250 46 18 6 8 

Boomwaarde Waardevol Monumentaal Hoofdgroenstructuur Wijkgroenstructuur 

Aantal bomen: 22 14 62 6 

Tabel 1: Samenvatting boomgegevens met weergave aantallen boomsoorten, voorkomende 
stamdiameterklassen, boomhoogteklassen, conditie en boomwaarde. 

 
De bomen binnen de grens van het projectgebied zijn grofweg in te delen in 2 types. Namelijk een 
gedeelte straat- en laanbomen aan de Klinkerbergerweg en park- en bosbomen op het voormalige 
kazerneterrein Maurits-Zuid. De bomen aan de Klinkerbergerweg bestaan uit een laanstructuur van 
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3 rijen zomereiken in de bermen (zie foto 1). Verder is er langs het fietspad aan de 
oostzijde van de Klinkerbergerweg een groenstrook aanwezig met een boomstructuur 
van diverse boomsoorten. Totaal staan er 62 bomen aan de Klinkerbergerweg binnen 
het projectgebied. Dit betreft de bomen met boomnummer 1 t/m 39 en 39 t/m 63. Deze 
bomen zijn allemaal onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Verder staan er 2 straatbomen aan de 
Berkenlaan met boomnummer 64 en 65.  
 

 
Foto 1: Beeld van bomen aan de Klinkerbergerweg, gezien vanaf de kruising met de Berklaan in 
zuidelijke richting. De bomen aan de Klinkerbergerweg zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De 
oranje cijfers verwijzen naar de eerste boomnummers in de rij.  

 
De overige 264 bomen zijn gesitueerd op het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid. Dit betreft de 
bomen met boomnummer 40 en 66 t/m 328.  Meer dan de helft van deze bomen bestaat uit dicht 
naaldbos (152 stuks). Deze bomen kenmerken zich door een grote takvrije stamlengte, met in de 
meeste gevallen alleen groen boven in de top (zie foto 2 op pagina 7). In het dichte naaldbos zijn 
diverse naaldbomen omgewaaid en afgebroken.  
 
Vermeldingswaardig is verder dat er binnen het projectgebied een laanstructuur aanwezig is van 
een dubbele rij bomen van Amerikaanse eik en beuk. De leeftijd van deze bomen wordt geschat op 
minimaal 60-70 jaar. De betreffende laanstructuur loopt vanaf de Berkenlaan in zuidelijke richting 
naar het spoor. Totaal 16 bomen met boomnummer 109 t/m 124 zijn onderdeel van deze 
laanstructuur (zie foto 3 op pagina 7). Opvallend is verder een bomenrij van totaal 7 bomen met 5 
grote, oude lindes tussen de Berkenlaan en de voormalige Prins Mauritskazerne (zie foto 4 op 
pagina 8). 
 

1 12 23 
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Foto 2: Beeld van dicht naaldbos op het voormalig kazerneterrein Maurits-Zuid, gezien vanaf de 
Berganiuslaan in zuidwestelijke richting.  

 

 
Foto 3: Beeld van laanstructuur met Amerikaanse eik en beuk, gezien vanaf de voormalige Prins 
Mauritskazerne in oostelijke richting.  

 

124 

111 
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Foto 4: Beeld van bomenrij tussen de Berkenlaan en de voormalige Prins Mauritskazerne met onder 
meer monumentale lindes. Gezien vanaf de voormalige Prins Mauritskazerne in noordelijke richting. 

 

Boomveiligheid 
Alle bomen zijn visueel beoordeeld conform de VTA-methode om de boomveiligheid te beoordelen. 
Tabel 2 op pagina 9 geeft een overzicht van het aantal risicobomen, attentiebomen en bomen 
waarbij geen sprake van is van een verhoogd risico. In bijlage 3 zijn de volledige resultaten van de 
boomveiligheidscontrole weergegeven. Voor de in totaal 106 risicobomen geldt dat in het kader van 
de boomveiligheid maatregelen moeten worden genomen. Deze maatregelen zijn omschreven in 
bijlage 3.  
 
De 6 attentiebomen dienen, vanwege een gebrek dat op dit moment (nog) geen gevaar vormt, 
jaarlijks te worden geïnspecteerd. Bij de 304 overige bomen waarbij geen sprake is van een 
verhoogd risico zijn op dit moment geen veiligheidsmaatregelen of een verhoogde 
inspectiefrequentie van toepassing.  
 
Vermeldingswaardig is tot slot dat bij 17 bomen eikenprocessierups is aangetroffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
106 105 104 

102 



 

 
Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 4b-5 in Ede 

 

9 

 Risicoboom Attentieboom Geen verhoogd risico 

106 bomen 6 bomen 216 bomen 

Boomnummers: Snoeien: 98 bomen Vellen: 8 bomen 32, 33, 64, 103 
180 en 328 

Overige 
boomnummers 

11, 40-42, 46-48, 53, 57, 
58, 60, 67, 71, 72, 74, 76, 
77, 79, 81-88, 91, 96, 97, 
100-102, 104-113, 115-
124, 127-129, 131, 133-
135, 137, 138, 140, 145-
147, 149, 152, 161-164, 
166, 175, 176, 182, 191-
193, 202, 203, 224, 234 
236, 243, 244, 251, 274, 
315, 317, 318, 320, 321 
en 323-327 

143, 168, 169 
177, 178, 183 
212 en 266 

 

Tabel 2: Samenvatting boomveiligheidscontrole.  

 

1.3 Beoordeling boomwaarde 
 
Van alle bomen is de boomwaarde (waardevol of monumentaal) bepaald conform artikel 4:11 van 
de APV. 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 3 geeft een 
overzicht van de aantallen waardevolle/monumentale bomen en bomen die onderdeel zijn van een 
groenstructuur. In bijlage 4 is tevens op een digitale kaart tevens aangegeven welke bomen 
waardevol en monumentaal zijn. 
 

 Waardevol Monumentaal Wijkgroenstructuur Hoofdgroenstructuur 

22 bomen 14 bomen 6 bomen 62 bomen 

Boomnummers: 101, 103, 106, 
109-124 (zie 
foto 3), 138, 
149 en 324 

102, 104, 105, 
107 (zie foto 4) 
315, 317-318, 
320, 321, 323 en 
325-328 

86-88, 91, 103 en 
106 

1-39 en 41-63 (zie foto 1) 

Tabel 3: Beoordeling boomwaarde. 
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1.4 Planvorming 
 

In figuur 2 is het door de gemeente Ede aangeleverde inrichtingsplan van de Parklaan 
knooppunt 4b–5 weergegeven. Dit inrichtingsplan is als uitgangspunt gebruikt voor de Bomen Effect 
Analyse. De nieuwe Parklaan volgt het bestaande tracé van de Klinkerbergerweg en buigt ten 
zuiden van de Berkelaan in oostelijke richting af naar het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid. 
Vervolgens loopt het tracé van de Parklaan over het voormalig kazerneterrein tussen de Berkenlaan 
en de voormalige Prins Mauritskazerne tot aan Bergansiuslaan. In het inrichtingsplan is een deel 
van de bestaande bomen als (mogelijk) te handhaven aangemerkt. Tevens zijn nieuw te planten 
bomen ingetekend. Met deze Bomen Effect Analyse is voor alle bestaande bomen getoetst of het 
realistisch en haalbaar is om ze te handhaven. 
 

 
Figuur 2: Inrichtingsplan Parklaan knooppunt 4b-5. 

Bergansiuslaan 

Berkenlaan 

Klinkerbergerweg 

Prins 
Mauritskazerne 
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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. In tabel 4 zijn de resultaten van de beoordeling van het bodemprofiel weergegeven. Tot 
een diepte van 270 cm beneden het maaiveld is het grondwaterpeil niet waargenomen. 
 

Gebied Diepte Omschrijving bodemprofiel 

Klinkerbergerweg (bermen) 0-50 cm Donkerkleurig, humeus, zwak lemig zand 

>50 cm Geelkleurig, uiterst humusarm, zwak lemig zand 

Voormalig kazerneterrein 0-30 cm Donkerkleurig, humeus, zwak lemig zand 

30-250 cm Geel, geleidelijk naar wit verkleurend uiterst humusarm 
zand 

250-270 cm Witkleurig, uiterst humusarm zand met roestvlekken 

Tabel 4: Resultaten beoordeling bodemprofiel. 

1.6 Resultaten bewortelingsonderzoek 
 
Bij een aantal bomen is 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 5 zijn de resultaten van het bewortelingsonderzoek 
weergegeven. 
 

Boomnr. Diepte Beworteling 

102 (gegraven op 3 m uit 
hart stam). Zie foto 5 op 
pagina 12. 

0-30 cm Intensieve beworteling met fijne wortels en 1 wortel ø 4 cm 

30-270 cm Extensieve fijne beworteling 

105 (gegraven op 4,3 m 
uit hart stam) 

0-10 cm Intensieve fijne beworteling 

10-100 cm Extensieve fijne beworteling 

106 (gegraven op 3,1 m 
uit hart stam) 

0-20 cm Intensieve fijne beworteling 

20-100 cm Extensieve fijne beworteling 

107 (gegraven 2,2 m uit 
hart stam). Zie foto 6 op 
pagina 12. 

0-100 cm Intensieve beworteling 

111 (gegraven op 3 m uit 
hart stam) 

0-50 cm Intensieve fijne beworteling + gestelwortel van circa ø 10 cm 

50-100 cm Extensieve fijne beworteling 

114 (gegraven op 1,75 m 
uit hart stam) 

0-25 cm Zeer intensieve beworteling met wortels tot 1 cm waardoor 
dieper graven niet goed mogelijk was.  

315 (gegraven op 3,1 m 
uit hart stam) 

0-40 cm Intensieve beworteling met wortels tot 1 cm 

>40 cm Extensieve beworteling met op 50 cm diepte 1 wortel ø 7 cm 

320 (gegraven op 3,0 m 
uit hart stam) 

0-40 cm Intensieve beworteling met wortels tot 1 cm 

40-100 cm Extensieve fijne beworteling 

Tabel 5: Resultaten bewortelingsonderzoek. 
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Foto 5: Beeld van profielsleuf bij de Hollandse linde met boomnummer 102. 

 

 
Foto 6: Beeld van profielsleuf bij de Hollandse linde met boomnummer 107. 
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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 
 
Voor het merendeel van de bomen binnen het projectgebied geldt dat ze individueel geen 
bijzondere waarde vertegenwoordigen. Uitzondering hierop vormen 14 monumentale bomen en 22 
waardevolle bomen. De 6 bomen die onder de wijkgroenstructuur vallen zijn markant te noemen. 
Hiermee worden bomen bedoeld die vanwege de boomgrootte en natuurlijke verschijningsvorm 
opvallen in het landschap. Afgezien van de markante bomen is er een aantal bomen dat de potentie 
heeft om uit te groeien tot een waardevolle of monumentale boom. Dit zijn bomen die beschikking 
hebben over ruim voldoende groeiruimte. Dit zijn totaal 4 bomen, namelijk de krimlindes met 
boomnummer 92 en 93 en Noorse esdoorns met boomnummer 92 en 100. Hoewel de overige 
bomen individueel geen bijzondere waarde vertegenwoordigen, dragen ze op groepsniveau wel in 
belangrijke mate bij aan de groene uitstraling van het gebied.  
 
Van alle 328 bomen is de levensverwachting bij gelijkblijvende omstandigheden bepaald en 
opgenomen in tabel 6. De levensverwachting is gebaseerd op de huidige conditie, geconstateerde 
boomtechnische gebreken en groeiplaatsomstandigheden. In bijlage 5 is een thematische kaart 
opgenomen met de levensverwachting van alle bomen bij gelijkblijvende omstandigheden.  
 

Levensverwachting Aantal bomen Boomnummers 

<5 jaar 12 79, 143, 145, 168, 169, 177, 178, 183, 212, 229, 234 en 266 

5-10 jaar 13 6, 8, 14, 17, 19, 54, 68, 75, 83, 96, 140, 170 en 192 

10-15 jaar 26 2-5, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 33, 45, 47, 86, 90, 98, 103, 161, 
171, 172, 180, 256, 259, 318 en 328 

>15 jaar 277 1, 7, 9-11, 22-32, 34-44, 46, 48-53, 55-67, 69-74, 76-78, 80-82, 
84, 85, 87-89, 91-95, 97, 99-102, 104-139, 141, 142, 144, 146-
160, 162-167, 173-176, 179, 181, 182, 184-191, 193-211, 213-
228, 230-233, 235-255, 257, 258, 260-265, 267-317 en 319-327 

Tabel 6: Levensverwachting van de bomen bij gelijkblijvende omstandigheden 

 
De in totaal 51 bomen met een levensverwachting van minder dan 15 jaar komen los van de 
voorgenomen werkzaamheden niet in aanmerking voor duurzaam behoud. De overige 277 bomen 
zijn op grond van de kwaliteit wel geschikt om duurzaam te handhaven.  

2.2 Effectenanalyse 
 
Voor de 277 bomen die op grond van de boomkwaliteit in aanmerking komen voor duurzame 
handhaving is beoordeeld wat de effecten zijn van de voorgenomen werkzaamheden op de bomen. 
Om dit goed te kunnen beoordelen 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 inrichtingsplan 
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, fietspad en voetpad) kunnen 
niet behouden blijven.    

2 
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• Bomen die zijn gesitueerd ter hoogte van een toekomstige geluidswal, K&L 
tracé, wadi en watergang kunnen niet behouden blijven. 

• Bomen die  vanuit het hart van de stam gemeten binnen 3,0 meter uit de rand 
van een nieuw aan te leggen rijweg, geluidswal, K&L tracé, wadi en/of 
watergang 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 voetpad en fietspad 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 voet/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 dan na vrijzetten van de boom geen 
takbreuk is te verwachten. 

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

Niet te behouden bomen 
Op basis van bovenstaande criteria is beoordeeld welke bomen niet behouden kunnen blijven. 
Hieruit blijkt dat in totaal 237 bomen niet behouden kunnen blijven. In tabel 7 op pagina 14 en 15 is 
omschreven welke bomen niet behouden kunnen blijven als gevolg van de voorgenomen 
werkzaamheden, inclusief motivatie. Voor de totaal 237 bomen die niet behouden kunnen blijven, 
zijn geen beperkte wijzigingen in het ontwerp mogelijk om ze toch te kunnen sparen.   
 

Werkzaamheden Aantal  bomen Boomnummers Reden 

Aanleg nieuwe 
infrastructuur 

64 7, 24, 27, 28, 30, 31, 41, 43, 43, 44, 
46, 49-51, 53, 55, 69, 70, 88, 89, 91-
95, 97, 99, 116, 120, 139, 142, 144, 
146, 147, 150, 155-160, 162-164, 
166, 173, 174, 181, 182, 247, 248, 
252-255, 257, 258, 262-265 en 324-
327. 

Boom staat in tracé van 
toekomstige rijweg, fietspad 
of voetpad. 

27 22, 23, 25, 26, 29, 42, 48, 52, 87, 
117, 118, 138, 148, 165, 167, 175, 
176, 246, 250, 251, 260, 267, 275, 
277 en 290-292 

Boom staat <2 m van nieuw 
aan te leggen rijweg 

8 51, 52, 56, 113, 119, 134, 151, 152, 
154 en 179 

Boom staat <1 m van nieuw 
aan te leggen 
voetpad/fietspad. 

3 66, 67 en 121 Boom staat ter hoogte van 
nieuw aan te leggen K&L 
tracé 

Grondwerk 
 
 
 
 
 

14 71-74, 76, 77, 80, 81, 108, 184 en 
187-190 

Boom staat ter hoogte van 
nieuw aan te leggen 
geluidswal 

6 64, 65, 78, 82, 185 en 186 Boom staat <3 m van rand 
nieuw aan te leggen 
geluidswal 
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Werkzaamheden Aantal  bomen Boomnummers Reden 

Grondwerk 13 227, 228, 230-233, 235, 269, 270, 
278 en 293-295 

Boom staat ter hoogte van 
nieuw aan te leggen 
wadi/talud 

16 215, 218-220, 236-238, 268, 271-
274, 276, 279, 285 en 289 

Boom staat <3 m van nieuw 
aan te leggen wadi/talud 

Invloedssfeer 
werkzaamheden 

1 149 Boom kan niet behouden 
blijven door omliggend 
maaiveld veel hoger komt te 
liggen dan in huidige situatie 

7 122-124, 141 en 321-323 Boom is door eenzijdige 
kroonopbouw niet geschikt 
om vrij te stellen 

78 40, 84, 85, 115, 125-133, 135-137, 
153, 198-211, 213, 214, 216, 217, 
221-226, 239-245, 249, 261, 280-
284, 286-288, 296-314,  316 en 322 

Boom wordt na verdwijnen 
naburige bomen gevoelig 
voor windworp en/of takbreuk 

Totaal 237  

Tabel 7: Overzicht bomen die niet behouden kunnen blijven in relatie tot de voorgenomen 
werkzaamheden, inclusief motivatie. 

 
Voor 32 naaldbomen uit tabel 7 met boomnummer 221-226, 280-288 en 297-314 geldt dat ze op 
grond van de criteria behouden kunnen blijven. De impact van de transformatie van het terrein is zo 
groot dat het niet realistisch is om deze boomgroep te behouden (zie foto 7). Door het verdwijnen 
van een groot deel van de bomen ten zuiden van de boomgroep met douglassparren komen deze 
ineens vrij in de (zuiden)wind te staan. Hierdoor is er een groot risico op het omwaaien van de 
bomen, aangezien de douglassparren altijd in de luwte hebben gestaan. In dit kader is het niet 
realistisch om het bosvak met douglasspar te behouden. Bovendien zijn deze bomen vanuit 
boomtechnisch oogpunt weinig waardevol. Door de dichte plantafstand hebben de bomen alleen 
boven in de top groen ontwikkeld, waardoor ze beperkt bijdragen aan het groene beeld (zie foto 7).  
 

 
Foto 7: Monotoon, dicht naaldbos van douglasspar met bomen die bij een veranderende windbelasting 
gevoelig zijn voor windworp. 
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Gevarenzone 
Voor 14 bomen geldt dat de voorgenomen werkzaamheden mogelijke negatieve 
gevolgen hebben voor de conditie en levensverwachting. Met gerichte aanpassingen 
in het ontwerp en/of het uitvoeren van boombeschermende maatregelen ligt het echter 
binnen de mogelijkheden om deze bomen veilig en duurzaam te kunnen handhaven. Onderstaand 
is in tabel 8 een overzicht weergegeven van de 14 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 per boom/boomgroep een uitgebreidere toelichting. 
 

Boomnr. Werkzaamheden Risico Oplossing 

32 Aanleg rijstrook door berm ten noorden 
van de boom 

Wortelschade  Instellen toezichthouder die 
wortelkap uitvoert 

101 Aanleg geluidswal waar bomen voor 
moeten wijken (veranderende 
windbelasting) 

Stambreuk Boom snoeien 

102 Aanleg voetpad/fietspad op circa 3,0 m 
uit hart stam zuidzijde 

Kroon/wortelschade Boom snoeien + fiets/voetpad 
verleggen 

104 Aanleg voet/fietspad op circa 1,5 m uit 
hart stam 

Kroon/wortelschade Boom snoeien + fiets/voetpad 
verleggen 

105 Aanleg voet/fietspad op circa 4,3 m uit 
hart stam noordkant en rijweg op 5,7 m 
uit hart stam zuidkant 

Kroonschade Boom snoeien 

106 Aanleg voet/fietspad op circa 5,8 m uit 
hart stam noordkant en rijweg op 3,1 m 
uit hart stam zuidkant 

Beperkte 
kroon/wortelschade 

Boom snoeien + rijweg met 0,9 
m in zuidelijke richting te 
verschuiven 

107 Aanleg voet/fietspad op circa 6 m uit 
hart stam noordkant en rijweg op 2,2 m 
uit hart stam zuidkant 

Kroon/wortelschade Boom snoeien + rijweg met 1,8 
m in zuidelijke richting 
verschuiven 

109+110 Aanleg geluidswal op circa 10 m uit 
hart stam 

Kroonschade Geluidswal inkorten tot 12,0 m 
uit hart stam 

111+112 Aanleg geluidswal op circa 10 m uit 
hart stam 

Kroonschade Geluidswal inkorten tot 12,0 m 
uit hart stam 

Aanleg voetpad/fietspad op circa 2,75 
en 1,5 m uit hart stam 

Wortelschade Fiets/voetpad verhoogd 
aanleggen boven op 
bestaande maaiveld 

114 Aanleg voetpad/fietspad op circa 1,75 
m uit stam aan noordzijde en circa 5,0 
m uit stam aan zuidzijde  

Wortelschade Fiets/voetpad verhoogd 
aanleggen boven op 
bestaande maaiveld 

315 Aanleg rijweg op 3,1 m uit hart stam 
westzijde en 4,6 m aan oostzijde 

Wortelschade Rijweg met 0,9 naar westzijde 
verplaatsen 

320 Aanleg voetpad op 2,2 m uit hart stam Wortelschade Voetpad zodanig verleggen dat 
deze op minimaal 5,0 m uit 
hart stam komt te liggen. 

Tabel 8: Samenvatting bomen in gevarenzone met motivatie en eventuele oplossingen om bomen te 
kunnen handhaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boomnummer 101, 102 en 104-107 
In het huidig inrichtingsplan is de bomenrij met monumentale lindes en waardevolle 
paardenkastanjes (boomnummer 101, 102 en 104-107) als te handhaven aangemerkt (zie figuur 3). 
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In tabel 9 is per boom aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd en is 
een inschatting gemaakt van de effecten van de werkzaamheden op de bomen. 
 

 
Figuur 3: Inrichtingsplan ter hoogte van boomnummer 101, 102 en 104-107. De cijfers verwijzen naar 
de locaties van de te behouden bomen. 

 
Boomnummer Werkzaamheden Impact werkzaamheden 

101 (Hollandse linde) Aanleg nieuwe rijweg op >5,0 m ten zuiden van 
boom 

Geen 

Aanleg geluidswal ten noorden van boom 
waardoor boomgroep ten noorden van linden 
niet behouden kan blijven 

Groot: risico op uitbreken 
stamdelen als gevolg van 
meerstammige groeiwijze met 
verzwakte stamaanhechting 

102 (Hollandse linde) Aanleg voet/fietspad op circa 3,0 m uit hart stam 
aan zuidzijde 

Groot (kroon- en 
wortelschade) 

104 (Hollandse linde) Aanleg aanliggend voet- en fietspad op circa 1,5 
m uit hart stam ten westen van de boom 

Groot (kroon- en 
wortelschade) 

105 (Hollandse linde) Aanleg aanliggend voet- en fietspad op circa 4,3 
m uit hart stam ten noorden van de boom 

Geen (zie foto 8 op pagina 18) 
 

Aanleg nieuwe rijweg op circa 5,7 m ten zuiden 
van boom 

106 (witte 
paardenkastanje) 

Aanleg aanliggend voet- en fietspad op circa 5,8 
m uit hart stam ten noorden van de boom 

Beperkt (zie foto 8 op pagina 
18) 

Aanleg nieuwe rijweg op circa 3,1 m ten zuiden 
van boom 

Beperkt (kroon- en 
wortelschade) 

107 (Hollandse linde) Aanleg aanliggend voet- en fietspad op circa 6 
m uit hart stam ten noorden van de boom 

Geen 

Aanleg nieuwe rijweg op circa 2,2 m ten zuiden 
van boom 

Groot (kroon- en wortelschade, 
zie foto 9 op pagina 18). 

Tabel 9: Effectenanalyse bomenrij met boomnummer 101, 102 en 104-107. 

 
Naar aanleiding van de effectenanalyse in tabel 9 blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden 
negatieve boven- en ondergrondse gevolgen hebben voor de bomen met boomnummer 102, 104 en 
107. De bovengrondse conflicten zijn weg te nemen door de bomen te snoeien. Vanuit 

104 

105 
106 

107 

101 
102 
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boomtechnisch oogpunt is het goed mogelijk om de bomen dusdanig te snoeien dat 
de wettelijke minimale takvrije zones worden gerealiseerd.  
Om te voorkomen dat de bomen teveel aan beworteling verliezen waardoor de 
conditie achteruitgaat en/of de stabiliteit in het geding komt is het noodzakelijk dat er 
een minimale graafafstand van 4 meter wordt aangehouden. Deze afstand is bepaald aan de hand 
van het bewortelingsonderzoek. Dit betekent concreet dat ter hoogte van boomnummer 106 en 107 
de rijweg met respectievelijk 0,75 m en 1,75 m in zuidelijke richting wordt verlegd. Naar aanleiding 
van dit voorstel is het ontwerp aangepast, waardoor de rijweg op 4,0 m uit het hart van de stam 
komt te liggen. Door deze aanpassing wordt ernstige wortelschade voorkomen en kunnen de bomen 
duurzaam behouden blijven.  
 
Voor de bomen met boomnummer 102 en 104 vormt de aanleg van het fietspad tussen de bomen 
door een knelpunt in verband met wortelschade. Mogelijke oplossing is een boomvriendelijk fietspad 
aan te leggen. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3. 

 

   
Foto 8 en 9: Beeld van rand nieuw aan te leggen fietspad ten opzichte van boomnummer 105 en 106 
(links) en rand nieuwe ontsluitingsweg ten opzichte van boomnummer 107 (rechts). De verhardingen 
zijn indicatief weergegeven met een oranje markering. 

 

Gevarenzone boomnummer 109-112 
De 4 bomen met boomnummer 109-112 zijn onderdeel van een waardevolle laanstructuur. Aan 
weerskanten van deze boomgroep wordt een geluidswal, bestaande uit een grondwal met daar 
bovenop een geluidsscherm, aangelegd. Deze komt op circa 10 m uit het hart van de stam aan 
zowel de west- als oostkant van de bomen. Met de aanleg is er een reëel risico op schade aan 
kroondelen en structuurbederf van de doorwortelde zone, omdat de geluidswal net binnen de 
kroonprojectie van de bomen komt te liggen. Om schade aan de bomen te voorkomen en de bomen 
duurzaam te kunnen handhaven is het noodzakelijk dat de geluidswallen dusdanig worden ingekort 
dat de rand van de geluidswal op minimaal 12,0 m uit het hart van de stam van de bomen komt te 
liggen (zie foto 10). Dit is buiten de kroonprojectie van de bomen. 
 

106 
105 

107 
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Foto 10: Een afstand van 12,0 m uit het hart van de stam van de boomgroep met boomnummer 109-
112 is noodzakelijk om de bomen duurzaam te kunnen handhaven. Foto is genomen vanaf de 
Berkenlaan in zuidelijke richting. 

 
Ten zuiden van de bomen met boomnummer 111 en 112 wordt een aanliggend voet- en fietspad 
aangelegd op respectievelijk circa 2,75 en 1,5 m uit het hart van de stam (zie foto 11 op pagina 20). 
Met de aanleg van de verharding is ernstige schade aan het wortelgestel van deze bomen te 
voorzien. Om de bomen veilig en duurzaam te handhaven is het noodzakelijk dat de bestaande 
maaiveldhoogte rond de bomen gehandhaafd blijft bij de aanleg van de verharding en dat een druk 
spreidende constructie wordt toegepast. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3. 
 
 

109 
110 111 

12 m 12 m 
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Foto 11: Beeld van nieuw aan te leggen aanliggend voet- en fietspad op circa 2,75 m uit de stam van 
boomnummer 111 en 1,5 m uit het hart van de stam van boomnummer 112, aangegeven met oranje 
markering. 

 

Gevarenzone boomnummer 114 
De beuk met boomnummer 114 is tevens onderdeel van de waardevolle boomstructuur. Ter hoogte 
van deze beuk komt een aanliggend fiets- en voetpad op circa 1,75 m uit het hart van de stam aan 
de noordzijde te liggen. Aan de zuidkant komt op circa 5 m uit het hart van de stam een nieuwe 
rijweg te liggen. Hierdoor komt de beuk in een circa 6,5 m brede middenberm te staan (zie foto 12 
op pagina 21). Met de aanleg van het fiets/voetpad aan de noordzijde van de beuk is aanzienlijke 
wortelschade te verwachten. Om dit te voorkomen en de boom duurzaam te kunnen handhaven is 
het daarom noodzakelijk dat de bestaande maaiveldhoogte bij de aanleg van het voetpad/fietspad 
gehandhaafd blijft en dat een druk spreidende constructie onder de verharding wordt toegepast. Dit 
wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3.  
 

111 112 
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Foto 12: Rand nieuwe verhardingen aangegeven met oranje lijnen, waardoor de boom met 
boomnummer 114 in een middenberm komt te staan.  

 

Gevarenzone boomnummer 315 en 320 
Door het bosvak waar onder meer de monumentale eiken met boomnummer 315 en 320 zijn 
gesitueerd komt een rijweg en voetpad te liggen. De monumentale eik met boomnummer 315 komt 
in een middenberm tussen rijweg en voetpad te staan. Hierbij komt de rijweg op circa 3,1 m uit het 
hart van de stam aan de westzijde (zie foto 13 op pagina 22) en het voetpad op circa 4,6 m aan de 
oostzijde te liggen. Uit het bewortelingsonderzoek blijkt dat met de aanleg van de rijweg en het 
voetpad wortelschade is te verwachten. Om ernstige wortelschade te voorkomen dient een minimale 
graafafstand aangehouden te worden van 4,0 m uit het hart van de stam. Dit betekent dat de rijweg 
met minimaal 0,9 m moet worden opgeschoven in westelijke richting.  
 
Ter hoogte van de zomereik met boomnummer 320 komt een nieuw voetpad op circa 2,2 m uit het 
hart van de stam te liggen (zie foto 14 op pagina 22). Met de aanleg van het voetpad is 
wortelschade te verwachten, waardoor de conditie van de boom op middellange termijn achteruit 
gaat. Om wortelschade te voorkomen en de boom duurzaam te kunnen handhaven dient het 
voetpad enigszins verlegd te worden, zodat deze op minimaal 5,0 m uit het hart van de stam komt te 
liggen (zie figuur 4 op pagina 22). Dit is tevens gunstig voor de monumentale eik met boomnummer 
315, omdat het voetpad dan ver buiten de kroonprojectie komt te liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 

fiets/voetpad rijweg 
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Foto 13 en 14: Indicatieve rand nieuwe rijweg ten opzichte van de zomereik met boomnummer 315 
(links) en nieuw voetpad aangegeven met oranje markering ten opzichte van de zomereik met 
boomnummer 320 (rechts). 

 

 
Figuur 4: Alternatieve ligging voetpad aangegeven met oranje belijning. Door het voetpad te verleggen 
kan de monumentale boom met boomnummer 320 worden gespaard en het voetpad verder komt te 
liggen van de monumentale eik met boomnummer 315. 

315 

320 

320 
315 
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Te handhaven bomen 
Totaal 26 bomen met boomnummer 9-11, 34-39, 57-63, 100, 191-197 en 317 en 319 
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. 

2.3 Verplanting niet te behouden bomen 
 
Voor alle bomen die in het inrichtingsplan als te handhaven zijn aangemerkt, maar naar aanleiding 
van de bomen effect analyse toch niet behouden kunnen blijven is onderzocht of deze redelijkerwijs 
en succesvol verplantbaar zijn. Dit is ook gedaan voor waardevolle en monumentale bomen die niet 
behouden kunnen blijven. In tabel 10 zijn de resultaten omschreven. 
 

Boomnr. Boomsoort Verplantbaar Reden 

86 en 103 Aesculus hippocastanum (witte 
paardenkastanje) 

Nee Kastanjebloedingsziekte 
 

87 Aesculus hippocastanum (witte 
paardenkastanje) 

Nee Holten/inrottingen 

113, 115, 
116, 118, 
119 en 
121-124 

Quercus rubra (Amerikaanse eik) Nee Dicht op andere boom (wortelstelsels 
met elkaar vergroeid) en/of eenzijdige 
kroonopbouw, kabels en leidingen 
waaronder gasleiding binnen bereik 
van de kluit 

117  Fagus sylvatica (gewone beuk) Nee Kabels en leidingen waaronder 
gasleiding binnen bereik van de kluit 

120 Fagus sylvatica (gewone beuk) Nee Dicht op andere boom (wortelstelsels 
met elkaar vergroeid), kabels en 
leidingen waaronder gasleiding 
binnen bereik van de kluit 

138 en 149 Robinia pseudoacacia (gewone 
acacia) 

Nee Te groot risico op leeglopen kluit bij 
het ophijsen van de boom door vlezig 
wortelgestel in combinatie met 
onsamenhangende zandbodem. 

318 Quercus robur (zomereik) Nee Honingzwam 

321, 323 en 
325-328 

Quercus robur (zomereik) Nee Dicht op andere boom (wortelstelsels 
met elkaar vergroeid) en/of eenzijdige 
kroonopbouw, 

Tabel 10: Overzicht bomen die in aanmerking komen voor een succesvolle verplanting. 

 
Voor 3 bomen met boomnummer 92, 93 (krimlinde) en 94 (Noorse esdoorn) geldt dat ze als gevolg 
van de werkzaamheden niet behouden kunnen blijven. Deze bomen hebben echter de potentie om 
uit te groeien tot waardevolle en/of monumentale boom, waardoor het de overweging waard is om 
deze bomen te verplanten (zie foto 15 op pagina 24).  
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Foto 15: Beeld van krimlindes met boomnummer 92 en 93 en Noorse esdoorn met boomnummer 94, 
die vanuit boomtechnisch oogpunt de moeite waard zijn om te verplanten.  

2.4 Conclusie 
 
Op basis van het onderzoek is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. In aanvulling op de 
antwoorden van onderstaande onderzoeksvragen is in bijlage 6 een themakaart toegevoegd waarop 
per boom de conclusie is aangegeven 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 zijn in totaal 328 bomen aanwezig, waarvan 64 gemeentelijke 
straat/laanbomen aan de Klinkerbergerweg en de Berkenlaan. De overige 264 bomen staan 
op terrein van de voormalige Mauritskazerne. Het merendeel van de bomen is in redelijke tot 
goede conditie, namelijk 295 stuks. Negentien bomen zijn in sterk verminderde (matige) 
conditie en 6 bomen zijn in zeer slechte conditie. De overige 8 bomen zijn afgestorven. 
In totaal hebben 277 bomen een levensverwachting van meer dan 15 jaar bij gelijkblijvende 
omstandigheden. Deze bomen zijn vanuit het oogpunt van kwaliteit geschikt om duurzaam te 
handhaven. De overige 51 bomen hebben een levensverwachting van minder dan 15 jaar bij 
gelijkblijvende omstandigheden. Deze bomen komen los van de voorgenomen 
werkzaamheden niet in aanmerking voor duurzaam behoud.  

92 
93 

94 



 

 
Bomen Effect Analyse Parklaan knooppunt 4b-5 in Ede 

 

25 

 
Vermeldingswaardig is dat een groot deel van de bomen onderdeel uitmaakt 
van een dicht naaldbos van douglasspar, namelijk 137 stuks. Voor deze 
bomen geldt dat ze bij een veranderde windbelasting door het wegvallen van 
omringende bomen gevoelig zijn voor windworp. Dit type boom is dan ook niet geschikt om 
vrij te stellen en als individuele boom of kleine boomgroep te behouden. Dit geldt in mindere 
mate ook voor 15 Californische cipressen op het voormalig kazerneterrein.  
 

2. Welke bomen zijn te handhaven op basis van de voorgenomen werkzaamheden? 
Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat 40 van de 288 bomen met een 
levensverwachting van meer dan 15 jaar duurzaam gehandhaafd kunnen blijven in relatie tot 
de voorgenomen werkzaamheden. Voor een aantal van deze bomen geldt echter wel dat 
enige aanpassingen in het ontwerp en/of boombeschermende maatregelen noodzakelijk zijn 
om ze daadwerkelijk duurzaam te kunnen handhaven. De overige 237 bomen kunnen als 
gevolg van de voorgenomen werkzaamheden niet behouden blijven. Dit relatief grote aantal 
is een gevolg van de aanleg van een breed, nieuw wegprofiel dwars door een bosachtig 
terrein. De aanleg heeft een dermate grote impact op het terrein dat het voor het merendeel 
van de individuele bomen niet mogelijk is om ze veilig en duurzaam te handhaven. 
Kanttekening is wel dat het merendeel van de monumentale bomen binnen het projectgebied 
gehandhaafd kan 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 een aantal specifieke bomen voorstellen gedaan met betrekking tot aanpassingen in het 
ontwerp om de te handhaven 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? 
Drie bomen met boomnummer 92, 93 en 94 hebben de potentie om uit te groeien tot 
waardevolle of monumentale boom, en zijn daarom de moeite waard om te verplanten. De 
overige bomen die niet behouden kunnen blijven zijn om uiteenlopende redenen niet 
geschikt om succesvol te verplanten.  
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3.  ADVIES 
 
 

Algemeen 
Naar aanleiding van het onderzoek wordt geadviseerd om de in totaal 51 bomen met een 
levensverwachting minder dan 15 jaar voorafgaand aan de werkzaamheden te verwijderen. Dit 
betreft de bomen met boomnummer 2-6, 8, 12-21, 33, 45, 47 en 54 aan de Klinkerbergerweg en de 
bomen met boomnummer 68, 75, 79, 83, 86, 90, 96, 98, 103, 140, 143, 145, 161, 168-172, 177, 
178, 180, 183, 192, 212, 229, 234, 256, 259, 266, 318 en 328 op terrein van de voormalige 
Mauritskazerne. Voor deze bomen geldt dat ze over het algemeen een lage vitaliteit hebben, minder 
goed in staat zijn om te herstellen van schade en om te reageren op wijzigingen in de 
doorwortelbare ruimte.  
 

Compenserende maatregelen 
Op basis van de kwaliteit van de bomen en het inrichtingsplan kunnen 237 bomen niet behouden 
blijven. Voor 3 van deze bomen met boomnummer 92-93-94 is het de overweging waard om ze te 
behouden door middel van verplanting. Om deze bomen succesvol te kunnen verplanten is het 
echter wel noodzakelijk dat ze minimaal 1 groeiseizoen worden voorbereid. De overige 234 bomen 
die niet behouden kunnen blijven, dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden 
verwijderd. In het inrichtingsplan zijn reeds 95 locaties gereserveerd voor aanplant van nieuwe 
bomen. De overige 139 bomen dienen op nader te bepalen locaties binnen of buiten het 
projectgebied te worden gecompenseerd.  
 

Algemene boombeschermende maatregelen 
Om de in totaal 40 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 voorafgaand aan de werkzaamheden 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een 0-meting te worden uitgevoerd waarbij de 
bomen worden geïnspecteerd op beschadigingen. Hierdoor 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 verrekend aan de hand van ‘Richtlijnen Nederlandse Vereniging Taxateurs van 
Bomen’ (NVTB). Deze taxatiemethode dient in het bestek als van toepassing te worden 
verklaard.   
 

3 
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• 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.  

• 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 14 bomen met boomnummer 1, 32, 101, 102, 104-107, 109-112, 114, 149, 315 en 
320 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 per boom/boomgroep toegelicht. Er worden tevens een aantal 
verkeerskundige aanpassingen in het ontwerp voorgesteld om bepaalde bomen te kunnen sparen. 
Voor al deze voorstellen geldt dat ze verkeerskundig moeten worden gecheckt op haalbaarheid.  
 

Boomnummers Specifieke maatregelen 

32 (zomereik) • Bestaande breedte berm (3,5 m) waarin boom is gesitueerd handhaven als open 
grond situatie. 

• Het onder begeleiding van een boomtechnisch toezichthouder verwijderen van 
verhardingen onder de kroonprojectie en plaatsen/stellen van nieuwe 
kantopsluiting. 

• Het onder begeleiding van een boomtechnisch toezichthouder zorgvuldig 
afschrapen van de graszode onder de kroonprojectie van de boom en aanbrengen 
nieuwe heesterbeplanting. 

• Aanhouden van een minimale bermbreedte van 3,5 m in nieuwe situatie. 

• Het onder begeleiding van een boomtechnisch toezichthouder verwijderen van 
verhardingen onder de kroonprojectie en plaatsen/stellen van nieuwe 
kantopsluiting. 

Tabel 11: Specifieke maatregelen om bomen met boomnummer 1, 33 en 34 in de gevarenzone veilig en 
duurzaam te kunnen handhaven. 

 
Voor de bomenrij met de bomen met boomnummer 101, 102 en 104 t/m 107 zijn de volgende 
maatregelen van toepassing om de bomen veilig en duurzaam te handhaven: 

• De meerstammige linde met boomnummer 101 voorafgaand aan de werkzaamheden 
snoeien, waarbij de buitenste stamdelen met minimaal 30% in hoogte worden ingenomen. 
Deze maatregel heeft als doel om het uitbreken van boomdelen door een verzwakte 
stamaanhechting in combinatie met een veranderende windbelasting te voorkomen.  

• Het snoeien van alle 6 de bomen voorafgaand aan de werkzaamheden waarbij afgestorven 
takken, wortelopslag en stamschot wordt verwijderd. Tevens dienen de bomen zodanig te 
worden opgekroond dat rondom een takvrije zone van minimaal 4,2 m wordt gerealiseerd. 
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Vanuit boomtechnisch oogpunt is dit goed mogelijk omdat de bomen onder in 
de kroon geen zware zijtakken hebben ontwikkeld. 

• Het aanhouden van een minimale graafafstand van 4,0 m uit het hart van de 
stam bij de bomen met boomnummer 101, 102, 104, 105 en 107. Om dit te 
bewerkstelligen is het noodzakelijk dat het voetpad/fietspad ter hoogte van boomnummer 
102 met minimaal 1,0 m in zuidelijke richting te verplaatsen en bij boomnummer 104 met 
minimaal 2 m in noordelijke richting en 1,0 m in westelijke richting (zie figuur 5).  

• Om de minimale graafafstand bij boomnummer 107 te realiseren is het noodzakelijk dat de 
rijweg ten zuiden van de boom met minimaal 2,0 m in zuidelijke richting wordt verplaatst (zie 
figuur 6 op pagina 29). Dit is reeds in het ontwerp aangepast. 

• Het aanhouden van een minimale graafafstand van 3,0 m uit het hart van de stam bij 
boomnummer 106. 

 

 
Figuur 5: Alternatieve ligging voet/fietspad aangegeven met rode markering, zodanig verlegd dat deze 
met de rand op minimaal 5,0 m uit de stam komt te liggen om ernstige wortelschade te voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 102 
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Figuur 6: Om de monumentale Hollandse linde met boomnummer 107 veilig en duurzaam te 
handhaven dient de rand van nieuw aan te leggen rijweg ten zuiden van de boom op minimaal 4,0 m uit 
het hart van de stam te worden aangelegd (zie rode stippellijn). Het alternatief is om de boom met circa 
2,0 m in noordelijke richting te verplanten, zodat deze in het midden van de toekomstige middenberm 
komt te staan. 

 
Voor de waardevolle bomen met boomnummer 109 t/m 112 en 114 zijn de volgende specifieke 
maatregelen noodzakelijk om de bomen veilig en duurzaam te kunnen handhaven: 

• Het aanhouden van een minimale afstand van 12 m uit het hart van de stam van de bomen 
voor de aanleg van een geluidswal.  

• Bij de aanleg van het fietspad tussen de bomen met boomnummer 111/112 en 114 is het 
noodzakelijk dat de bestaande maaiveldhoogte gehandhaafd blijft voor de aanleg van een 
voet/fietspad, om te voorkomen dat er ernstige wortelschade ontstaat. Om dit te 
bewerkstelligen dient het voet/fietspad ter hoogte van de bomen verhoogd te worden 
aangelegd, boven op het maaiveld zodat er geen wortelschade ontstaat. Daarnaast dient 
een druk spreidende constructie (Permavoid Sandwich Constructie 85 mm) te worden 
toegepast om te voorkomen dat de doorwortelde zone van de bomen blijvend verdicht raakt. 
Dit houdt in dat er een sandwichconstructie boven op het (verhoogde) maaiveld komt te 
liggen en daarboven op verharding wordt aangebracht. Deze maatregel heeft als doel om te 
voorkomen dat er bodemverdichting ontstaat op het wortelpakket met nadelige gevolgen 
voor de bomen op lange termijn. In figuur 7 op pagina 30 is indicatief weergegeven over 
welke afstand het voet/fietspad verhoogd dient te worden aangelegd en te worden voorzien 
van een Permavoid Sandwich Constructie. 

• Het snoeien van de beuk met boomnummer 111, waarbij een takvrije zone van 2,5 m dient te 
worden gerealiseerd ter hoogte van een het toekomstig voetpad/fietspad. 

• Het inpakken van de stam met jute bij de beuken met boomnummer 111 en 114 om schade 
door zonnebrand als gevolg van wegvallen schaduw door verdwijnen naburige bomen te 

Rand nieuwe rijweg 
op minimaal 4,0 m uit 

hart stam 

107 
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voorkomen. De jute dient rondom de hele stam te worden aangebracht tot aan 
de onderste gesteltak.  

 

 
Figuur 7: Het rode kader geeft de zone van het voetpad/fietspad weer dat verhoogd dient te worden 
aangelegd en te worden voorzien van een Permavoid Sandwich Constructie om wortelschade en 
bodemverdichting te voorkomen.  

 
Voor de monumentale bomen met boomnummer 315 en 320 worden de volgende specifieke 
maatregelen geadviseerd om de bomen veilig en duurzaam te handhaven: 

• Het voorafgaand aan de werkzaamheden snoeien van de bomen waarbij afgestorven takken 
worden verwijderd en rondom een takvrije zone van 4,2 m wordt gerealiseerd. 

• Het aanhouden van een minimale graafafstand van 4,0 m uit het hart van de stam. Dit 
betekent dat ter hoogte van boomnummer 315 de rijweg van de Parklaan met minimaal 0,9 
m moet worden opgeschoven in westelijke richting. Ter hoogte van boomnummer 320 dient 
het nieuw aan te leggen voetpad te worden verlegd zodat deze minimaal 4,0 m uit het hart 
van de stam komt te liggen (zie figuur 4 op pagina 22).  
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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 12 op pagina 33 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 12: 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. 
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DIGITALE BIJLAGEN  
 
Onderstaande bijlagen zijn als digitale bestanden met dit rapport meegestuurd: 

• Bijlage 2 – Boomlocaties en boomnummers; 

• Bijlage 3 – Boomgegevens; 

• Bijlage 4 – Themakaart boomwaarde; 

• Bijlage 5 – Themakaart levensverwachting; 

• Bijlage 6 – Themakaart conclusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


