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ÍÐÛÝ×Ú×ÛÕÛ Û×ÍÛÒ Øî ÉÛÎÕÛÒ ÎÑÒÜ ÞÑÓÛÒ
îòï É»®µ»² ®±²¼ ¾±³»²æ Het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden (in de breedste zin van het woord) in
de (directe) omgeving van bomen mag alleen worden uitgevoerd door of onder directe begeleiding van
gestelde eisen ten aanzien van het werken rond bomen. Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 5.
Hij/zij moet in staat zijn om het
controleren en, indien nodig, te corrigeren.

volgens de gestelde eisen zelfstandig uit te voeren, te

îòî Ü» «·¬ª±»®·²¹ ª¿² Werken rond bomen moet voldoen aan de in hoofdstuk 2 van het Handboek Bomen
2014 gestelde eisen.
îòí Ü» «·¬ª±»®·²¹ ª¿² ©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ®±²¼ ¾±³»² dient zodanig plaats te vinden dat sprake is van het
waarborgen van een verantwoorde inpassing van te handhaven bomen. Het mag dus nooit leiden tot een
bedreiging van de duurzame instandhouding van een te handhaven boom.
Onder ‘duurzaam’ wordt verstaan: de (oorspronkelijk) beoogde omlooptijd van de boom mag niet door de
werkzaamheden worden bedreigd (met een toekomstverwachting van ten minste 15 jaar).
vermeldt de aannemer, rekening houdend met de
Ù±»¼¹»µ»«®¼ É»®µ°´¿²’ (hierna in de tekst te

Het Werkplan vermeldt gedetailleerd per boom: wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden,
met welk materieel en met welke hulpmiddelen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
îòë ß´´» ¾»²±¼·¹¼» ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»² voor het waarborgen van een verantwoorde handhaving van de te

(door de opdrachtgever of directie goedgekeurd) •
plaatsvinden binnen de kwetsbare boomzones (zie 2.16).

 mogen

werkzaamheden

îòê Ñ³ ¾»¬»® ·²¦·½¸¬ ¬» µ®·¶¹»² ·² en een betere waarborg te stellen voor de verantwoorde uitvoering van

: Een BEA geeft een overzicht van de binnen een project aanwezige bomen (inclusief nulmeting),
de geplande (bouw)werkzaamheden en de gevolgen die de werkzaamheden hebben voor de binnen de reikwijdte
van het project (c.q. werkzaamheden) aanwezige bomen. De BEA brengt risico’s en knelpunten in beeld en geeft
een overzicht van de voor de bomen benodigde (beschermende) maatregelen en randvoorwaarden.

îòé Ø»¬ É»®µ°´¿² ø¦·» îòì÷ ¼·»²¬ ¬»ª»²- ¬» ¾»-¬¿¿²
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îòè ß´´» ¾±³»² ¾·²²»² ¸»¬ ©»®µ¬»®®»·² ¼·»²»² ±° -½¸¿¿´
weergegeven.
îòç Þ±³»² ¼·» ¾«·¬»² ¸»¬ ©»®µ¬»®®»·² -¬¿¿²
reiken, worden beschouwd als bomen die binnen het werkterrein staan.
îòïð Û´µ» ¾±±³ ±° ¼» ©»®µ¬»µ»²·²¹ dient te worden voorzien van een (in de toelichting) herleidbaar (binnen
het werkplan uniek) boomnummer.
îòïï ×²¼·»² ¾·²²»² ¸»¬ É»®µ°´¿² -°®¿µ» ·- van nieuw aan te planten bomen of bomengroepen, dienen
deze als zodanig ook op de werktekening te worden aangeduid en in de toelichting te worden vermeld.
waardevol, monumentaal,
hoofdstructuur et cetera).
Van bestaande bomen moet expliciet zowel op de werktekening als binnen de toelichting worden weergegeven

îòïî Ñ° ¼» ©»®µ¬»µ»²·²¹ ø¾±ª»²¿¿²¦·½¸¬÷ worden alle
weergave hart van de stamvoet (middels stip met herleidbaar ‘uniek’ boomnummer)
indien van toepassing: vermelding (beleids)status
indien van toepassing vermelding:
-

‘nieuwe aanplant’

îòïí ß´´» ©»®µ¬»µ»²·²¹»² ¼·»²»² ³·²·³¿¿´ ¬» ¦·¶² ª±±®¦·»²

îòïì É»®µ¬»µ»²·²¹»² ¼·»²»²ô
positionering en omvang weer te geven van relevante boven- en ondergrondse infrastructuur, obstakels
leidingtracés et cetera.
îòïë Ü» ¬±»´·½¸¬·²¹ ¾·¶ ¼» ©»®µ¬»µ»²·²¹ dient per boom minimaal onderstaande gegevens te bevatten:
Boomnummer (herleidbaar op werktekening, 2.10)

Kroondiameter (in meters)
Beleidsstatus (indien van toepassing)
Vermelding: te handhaven, te verwijderen, te verplanten of nieuwe aanplant
Bodemsamenstelling (zand, klei, veen et cetera) en grondwaterstanden (GHG | GVG)
îòïê Õ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²»æ

Õ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» ã µ®±±²°®±¶»½¬·» õ ïôë ³»¬»®
Op basis van gericht vooronderzoek (zie 2.6) kan een beter inzicht verkregen worden in de
standaardmaatvoering van de kroonprojectie + 1,5 meter.
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Õ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» ã ¦±²» ¼·®»½¬ ®±²¼ ¼» ¾±±³ ¬±¬ ïôë ³ ¾«·¬»² ¼» µ®±±²°®±¶»½¬·»
Ú×ÙËËÎ îòïê Kwetsbare boomzone | Handboek Bomen 2014

îòïé Þ·²²»² ¼» ¹»¸»´» µ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» gelden (met uitzondering van expliciete toestemming in het

ßÔÙÛÓÛÒÛ ÊÛÎÞÑÜÛÒ Þ×ÒÒÛÒ ÕÉÛÌÍÞßÎÛ ÞÑÑÓÆÑÒÛ ø¬±»-¬»³³·²¹ »² ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»²÷
¹»»² ¾»-½¸¿¼·¹·²¹ ª¿² ©±®¬»´-ô -¬¿³øª±»¬÷ô µ®±±² »² ¹®±»·°´¿¿¬- ª¿² ¼» ¾±±³
¹»»² ª»´ó ±º -²±»·©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ±º ¸»¬ ¿¿²¾·²¼»² ª¿² ³¿¬»®·¿¿´ ±º ³¿¬»®·»»´ ¿¿² µ®±±²ô -¬¿³ »² ©±®¬»´¹»»² ±°-´¿¹ ª¿² ³¿¬»®·¿¿´ ±º ³¿¬»®·»»´ô °¿®µ»®»² ±º ¬®¿²-°±®¬

¹»»² ¹®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ±º ¿²¼»®» ¾±¼»³¾»©»®µ·²¹»²
¹»»² ±°¸±¹·²¹»²ô ¿¿²¾®»²¹»² ±º ª»®©·¶¼»®»² ª¿² ª»®¸¿®¼·²¹»² ±º ª»®¿²¼»®·²¹»² ª¿² ¸»¬ ³¿¿·ª»´¼

îòïè Ü» ·² ¼·¬ ¸±±º¼-¬«µ ±°¹»²±³»² ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»²
dienen de benodigde randvoorwaarden en (beschermings)maatregelen steeds per boom (op basis van het

Het niet of onvoldoende naleven van randvoorwaarden kan grote schade aan de boom en zijn groeiplaats
De uitvoering van werkzaamheden alsmede de opslag van materiaal en materieel binnen de kwetsbare
boomzone dienen, evenals bestaande schades, voorafgaand aan het werk door de aannemer gemeld te
worden. Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 2.
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ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÚÇÍ×ÛÕÛ ßÚÍÝØÛÎÓ×ÒÙ
îòïç Ê±´´»¼·¹» º§-·»µ» ¿º-½¸»®³·²¹æ

groeiplaats) volledig afschermt.
îòîð Û»² º§-·»µ» ¿º-½¸»®³·²¹ ¾»-½¸»®³¬

werkvoertuig.
îòîï Ü» º§-·»µ» ¿º-½¸»®³·²¹
Zolang de fysieke afscherming nog niet is geplaatst, mag geen
bouw)werkzaamheden.
îòîî Û´µ» º§-·»µ» ¿º-½¸»®³·²¹ dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemarkeerd met een
dat op deze locatie sprake is van een afschermingszone voor bomen.
Ê±±®¾»»´¼¬»µ-¬æ
îòîí Ü» ¹»°´¿¿¬-¬» ¿º-½¸»®³·²¹»²

îòîì Þ·²²»² ¼» º§-·»µ» ¿º-½¸»®³·²¹-¦±²»
toestemming. Hier gelden onverkort alle algemene verboden (2.17) voor de kwetsbare boomzone.
îòîë ×²¼·»² ¸»¬ °´¿¿¬-»² ª¿² »»² ª±´´»¼·¹» ¿º-½¸»®³·²¹
fysieke afschermingen gelden onderstaande maatvoeringseisen:
Ê±´´»¼·¹» ¿º-½¸»®³·²¹æ gehele kwetsbare boomzone is fysiek volledig afgeschermd (zie 2.16)
Þ»°»®µ¬» ¿º-½¸»®³·²¹æ
fysiek rondom de boom afgeschermd (zie 2.50)
Ô±µ¿´» ¿º-½¸»®³·²¹æ
schermd, waardoor er voor werkzaamheden binnen de resterende, niet-afgeschermde kwetsbare boomzone
randvoorwaarden gelden (uitwerking en toelichting in Werkplan).
îòîê Û»² ¾»°»®µ¬» ¿º-½¸»®³·²¹ dient (naast de gestelde minimumzone, zie 2.25) zodanig te worden geplaatst

îòîé Û»² ´±µ¿´» ¿º-½¸»®³·²¹ beschermt minimaal de stam en stamvoet plus de bovengrondse
wortelaanzetten.
Indien de lokale afscherming direct rond de boom wordt bevestigd (bijvoorbeeld door middel van verticaal
geplaatste planken rondom de stam, rustend op een niet-knellende, rondom de stam gedraaide bemantelde
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ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÊÛÔ ÛÒ ÍÒÑÛ×ÉÛÎÕÆßßÓØÛÜÛÒ ÛÒ ßßÒÞ×ÒÜÛÒ ÓßÌÛÎ×ßÔÛÒ
îòîè Ê±±® ¾±³»² ¼·» ¾·²²»² ¸»¬ ©»®µ¬»®®»·² ³±»¬»² ©±®¼»² ¹»ª»´¼ (uitsluitend met toestemming binnen
vergunning benodigd (Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 4). Voor het vellen van bomen
wordt verwezen naar het Handboek Bomen 2014 | H12 | Vellen bomen en rooien stobben.
îòîç Ø»¬ -²±»·»² ª¿² ¾±³»² mag alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam boomverzorger en is

Dit geldt ook indien er sprake is van een minimale snoei-ingreep, bijvoorbeeld bij een gebroken of
beschadigde tak.
Voor de eisen ten aanzien van het snoeien van bomen wordt verwezen naar het Handboek Bomen 2014 |

É±®¬»´-²±»· geldt niet als reguliere beheermaatregel, hiertoe wordt verwezen naar de randvoorwaarden

îòíð ß¿² ±º ¬»¹»² ¼» ¾±±³ (kroon, stam, wortels) mag geen materiaal of materieel worden gehangen,
afscherming, zie 2.27).

ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÑÐÍÔßÙô ÐßÎÕÛÎÛÒ ÛÒ ÌÎßÒÍÐÑÎÌ
îòíï Ì»® ¾»-½¸»®³·²¹ ª¿² ¼» ¾±¼»³
parkeren van voertuigen (materieel en materiaal) evenals het plaatsen van een (werk)keet, container of
Werkzaamheden
en activiteiten rond bomen mogen nooit leiden tot bodemverslemping of structuurbederf van de bodem.
îòíî Ó»¬ ²¿³» ·² »»² ²¿¬¬» øª»®¦¿¼·¹¼»÷ ¾±¼»³ nemen de risico’s van structuurbederf van de bodem sterk toe.
Indien werkzaamheden (hieronder wordt ook verstaan: opslag, parkeren of transport) als gevolg van weersPlasvorming duidt op
bodemverslemping of structuurbederf en dient direct te worden gemeld en in overleg te worden verholpen.
îòíí Ü®«µª»®¼»´»²¼» ®·¶°´¿¬»² ±º »´»³»²¬»²æ
materieel en materiaal binnen de kwetsbare boomzone (open maaiveld of niet-dragende verharding)

Eventueel dient eerst een laag van 20 cm (zoet) grof zand te worden aangebracht.
Wanneer op het bestaande maaiveld een organische toplaag aanwezig is (bijvoorbeeld gras of een
strooisellaag), dient deze toplaag voorafgaand aan het opbrengen van zand en het plaatsen van
drukverdelende rijplaten of elementen binnen de kwetsbare boomzone te worden verwijderd indien wordt
verwacht dat de situatie langer dan circa 2 weken zal aanhouden.
îòíì Ü» ø¬·¶¼»´·¶µ»÷ ±°-´¿¹ ª¿² ³¿¬»®·¿¿´ ±º ³¿¬»®·»»´
van lucht in de onderliggende bodem binnen de kwetsbare boomzone nooit verstoren.
îòíë Ñ±µ ¸»¬ ø¬·¶¼»´·¶µ÷ -¬±®¬»² ±º ±°-´¿¿² ª¿² ¹®±²¼ô ¦¿²¼ of andere (bulk)materialen is zonder toestemming
Bij het zuiveren van sloten en watergangen
vrijkomende modder, slib of onverteerd organisch materiaal (‘slootbagger’) mag nooit (tijdelijk) worden
gestort binnen de kwetsbare boomzone.
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ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ×ÒÚ×ÔÌÎßÌ×Û ÊßÒ ÞÑÜÛÓÊÎÛÛÓÜÛ ÙßÍÍÛÒ ÑÚ ÊÔÑÛ×ÍÌÑÚÚÛÒ
îòíê ß´- ¿¿²ª«´´»²¼» ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»² ª±±® ¼» ±°-´¿¹ van materiaal en materieel geldt dat bodemvreemde
binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone niet toegestaan. In terreinen met reliëf dient
tevens rekening te worden gehouden met de risico’s van afspoeling in de richting van de kwetsbare zone.
binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone is

Ì

Ûª»²»»²- ª»®¾±¼»² ·- ±°-´¿¹ of verwerking van brandstof (aftanken), oliën en de aanwezigheid van
smeermiddelen binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone.
Ê»®¾±¼»² ¦·¶² ª±±®¬werkketen, (mobiele) toiletten et cetera binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone.
Ook schoon water is bij een verzadigde bodem een factor die de zuurstofhuishouding negatief kan
lekkende, verspilde of gemorste materialen alsmede water dient te worden voorkomen.
îòíé Ù¿-´»µµ¿¹»- ¾·²²»² ±º ·² ¼» ¼·®»½¬» ±³¹»ª·²¹ ª¿² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²»
bodemzuurstofproblemen en daarmee wortelsterfte en de afsterving van bomen veroorzaken.
Gaslekkages en bodemzuurstofproblemen dienen te worden voorkomen. Indien geconstateerd dienen
deze direct (Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 2) te worden gemeld en (in overleg)
van bodemvreemde gassen. Als resultaat dient het zuurstof-percentage in de bodem snel te worden

ÓÑÒ×ÌÑÎÉßßÎÜÛÒ ÞÑÜÛÓÔËÝØÌØË×ÍØÑËÜ×ÒÙ ø·² ®»´¿¬·» ¬±¬ ©±®¬»´¹®±»· ¤ ·² ¹®±»·-»·¦±»²÷

Ñ°¬·³¿¿´
Ù±»¼
Ê±´¼±»²¼»
Ó¿¬·¹
Æ»»® ³¿¬·¹
Í´»½¸¬
Æ»»® -´»½¸¬

Æ««®-¬±º©¿¿®¼» ·² ¼» ¾±¼»³æ
ïç ¬±¬ îðû ø³¿¨·³¿¿´ ¸¿¿´¾¿®» ©¿¿®¼» îïû÷
ïè ¬±¬ ïçû
ïê ¬±¬ ïèû
ïì ¬±¬ ïêû
ïî ¬±¬ ïìû
ïð ¬±¬ ïîû

Gasschade en zuurstofproblemen kunnen ook ontstaan indien afsluitende bodemlagen worden doorbroken
waaronder moerasgas is opgesloten of wanneer onverteerde organische (rest)materialen in of op de
bodem zijn terechtgekomen of er sprake is van een (sterk) verhoogde grondwaterstand, zie overige
randvoorwaarden.
îòíè Æ±«¬ó
de bodem. Zout- en zuurschades dienen voorkomen te worden en, indien geconstateerd, direct gemeld en (in

îòíç Þ·²²»² ±º ·² ¼» ¼·®»½¬» ±³¹»ª·²¹
Daarnaast is het binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare boomzone verboden om gassen af te
fakkelen of kunstmatig hete of koude luchtstromen of uitlaatgassen af te blazen.
îòìð Þ·²²»² ±º ·² ¼» ¼·®»½¬» ±³¹»ª·²¹ van de kwetsbare boomzone mag geen afval worden gestort of
opgeslagen.
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ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÞÎÑÒÞÛÓßÔ×ÒÙ ÛÒ ÊÛÎßÒÜÛÎ×ÒÙÛÒ ×Ò ÜÛ ÙÎÑÒÜÉßÌÛÎÍÌßÒÜ
het verhogen of verlagen van de

Verhoging van de GWST binnen de bewortelingszone is voor bomen minstens even bedreigend als verlaging
ervan. Een (kortstondige) verhoging van de GWST in het groeiseizoen binnen de bewortelingszone kan
gemakkelijk leiden tot acute wortelsterfte vanwege zuurstofgebrek en daarmee tot de acute afsterving
van bomen. Een daling van de GWST in het groeiseizoen is vooral bedreigend wanneer deze langere tijd
(meerdere weken) aanhoudt. Naast de mate van verandering zijn dus de tijdsduur en de periode waarin
groeiseizoen (periode november tot en met februari) plaatsvinden, hebben doorgaans minder invloed op

ÔÛ×ÜÎßßÜ ÓßÈ×ÓßÔÛ ÙÎÑÒÜÉßÌÛÎÚÔËÝÌËßÌ×Û
Ó

ÙÉÍÌ ã îðû ª¿² ¾»-¬¿¿²¼» ¼±±®©±®¬»´·²¹-¼·»°¬» ø¹®±²¼©¿¬»® ¹»®»´¿¬»»®¼÷

Þ»-¬¿¿²¼» ¼±±®©±®¬»´¾¿®» ¼·»°¬» ¤ ÙÉÍÌæ
¬±¬ ëð ½³ ó ³òªò
¬±¬ ïðð ½³ ó ³òªò
¬±¬ ïëð ½³ ó ³òªò
¬±¬ îðð ½³ ó ³òªò

Ó¿¨·³¿¿´ ¬±»´¿¿¬¾¿®» ª»®¸±¹·²¹ ±º ª»®´¿¹·²¹æ
îðû ã ³¿¨·³¿¿´ ïð ½³
îðû ã ³¿¨·³¿¿´ îð ½³
îðû ã ³¿¨·³¿¿´ íð ½³
îðû ã ³¿¨·³¿¿´ ìð ½³

îòìî Þ

hebben doorgaans, ook op grote afstand van de

îòìí ×²¼·»² »»² ²±±¼¦¿µ»´·¶µ» ø¬·¶¼»´·¶µ»÷ ¾®±²¾»³¿´·²¹
gesloten bronbemaling, het individueel water geven of het afvoeren van overtollig water.
Te veel of te koud water kan wortels ernstig bedreigen. Gebruik daarnaast voor het watergeven nooit sterk

îòìì Ø»¬ ª»®ª¿²¹»² ª¿² ¾»-¬¿¿²¼» ®·±´»² »² ©¿¬»®¿ºª±»®-§-¬»³»² kan (ook op afstand) grote invloed hebben

Indien sprake is van een blijvende verandering van grondwaterstanden waarbij de genoemde maximale
groeiplaats noodzakelijk (nadere uitwerking in Werkplan).
îòìë Ø»¬ ¼»³°»² ª¿² -´±¬»² »² ©¿¬»®¹¿²¹»² kan eveneens (ook op afstand) grote invloed hebben op de

minimaal de onderstaande aanvullende randvoorwaarden:
Ê»®©·¶¼»® ¾»-¬¿¿²¼» slootbagger en organische componenten, deze niet opsluiten of doormengen
Ü»³° ¼» -´±±¬ of watergang niet met organische, onverteerde materialen (zuurstofhuishouding)
Ê±±®µ±³
Ê±±®µ±³
Ü®¿¿¹ ¦±®¹ voor continuering van afwatering (indien waterafvoer relevant is)
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ìð
ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÙÎßßÚÉÛÎÕÆßßÓØÛÜÛÒ ÛÒ ßÒÜÛÎÛ ÞÑÜÛÓÞÛÉÛÎÕ×ÒÙÛÒ
îòìê Ù®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»² »² ¿²¼»®» ¾±¼»³¾»©»®µ·²¹»²
frezen, boren, egaliseren, afgraven, heien et cetera.
É¿²²»»® ¹®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ±º ¿²¼»®» ¾±¼»³¾»©»®µ·²¹»² ¬±½¸ ¾·²²»² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» ³±»¬»²
°´¿¿¬-ª·²¼»² ø«·¬-´«·¬»²¼ ³»¬ É»®µ°´¿²÷ô ¹»´¼»² ³·²·³¿¿´ ¼» ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»² ·² ¿®¬·µ»´»² îòìé ¬±¬ »² ³»¬ îòëïò
Om eventuele schade aan ondergrondse infrastructuur (kabels en/of leidingen) te voorkomen, is de
aannemer verplicht werkzaamheden in de bodem ten minste 3 werkdagen vóór aanvang te melden bij het
Kadaster via een KLIC-melding op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(WION of ‘grondroerdersregeling’). Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 3.
îòìé Þ·¶ ¹®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»²ô ¾±®·²¹»² »¬ ½»¬»®¿ ¼·»²¬

Þ±¼»³¾»©»®µ·²¹»² (binnen de kwetsbare boomzone) mogen niet onder (te) natte (verzadigde), met sneeuw
bedekte of bevroren bodemomstandigheden worden uitgevoerd. Grondwerkzaamheden mogen nooit leiden

plastic et cetera.
Wanneer (grond)werkzaamheden als gevolg van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van
de bodem zullen veroorzaken (bijvoorbeeld tijdens en direct na aanhoudende of zware regen) dienen
deze werkzaamheden (tijdelijk) zolang als nodig te worden onderbroken. Plasvorming (op een onverhard
maaiveld) duidt op bodemverslemping of structuurbederf en dient direct gemeld en in overleg hersteld te
worden.

organische materialen in of door de bodem worden verwerkt (zoals ‘doorspitten’ van de strooisellaag,
niet worden doorgemengd met de zuurstofhoudende (aerobe) bodemlagen. Voorts dient de bestaande
toplaag (0 tot 20 cm) niet te worden verwerkt met andere, dieper gelegen of opgebrachte bodemlagen.
De bodemzuurstof huishouding dient binnen de kwetsbare zone ten minste 16% te bedragen (gemeten op

Voor de eisen van bodembewerking ten behoeve van de groeiplaats van bomen wordt verwezen naar het
Handboek Bomen 2014 | H4 | Aanleg groeiplaatsen voor bomen.
îòìè É±®¬»´- ¼·µµ»® ¼¿² ë ½³ ³±»¬»² ¾·¶ ¹®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»²
doorgezaagd of doorgeknipt (nooit: hakken, lostrekken of doorscheuren). Hierdoor wordt onnodige, extra
wortelschade door ‘rafelen’ en ‘kapot trekken’ voorkomen. Blootliggende (levende) wortels dienen direct te

îòìç É±®¬»´- ¼·µµ»® ¼¿² ïð ½³
expliciete toestemming.
îòëð Ó·²·³¿´» ¹®¿¿º¿º-¬¿²¼»²æ
stamvoet van de boom. De maatvoering is gerelateerd aan de stamdiameter van de boom gemeten op

Overschrijding van de minimum graafafstanden leidt tot (potentiële) schade aan de stabiliteitswortels.
Dit kan de stabiliteit van de boom en daardoor de veiligheid van de directe omgeving in gevaar brengen.
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ÔÛ×ÜÎßßÜ Ó×Ò×ÓßÔÛ ÙÎß ßÚßÚÍÌßÒÜÛÒ ×Ò ÎÛÔßÌ×Û ÌÑÌ ÍÌßÞ×Ô×ÌÛ×ÌÍÕÔË×Ì
Í¬¿³¼·¿³»¬»®
±° ïôí ³ õ ³òªò
îð ½³
ìð ½³
êð ½³
èð ½³
ïðð ½³
ïëð ½³

øï÷ ³·²·³¿´» ®»¹«´·»®» ¹®¿¿º¿º-¬¿²¼ô
¹»®»µ»²¼ ª¿²«·¬ ¸»¬ ¸¿®¬ ª¿² ¼»
-¬¿³ª±»¬
â ïôîë ³
â ïôëð ³
â ïôéë ³
â îôîë ³
â îôëð ³
â íôëð ³

øî÷ ³·²·³¿´» ¹®¿¿º¿º-¬¿²¼ ¾·¶ »»²¦·¶¼·¹»
©±®¬»´±²¬©·µµ»´·²¹ ±º -½¸»»º-¬¿¿²¼» ¾±±³ ø¬®»µ¦·¶¼»÷ô
¹»®»µ»²¼ ª¿²«·¬ ¸»¬ ¸¿®¬ ª¿² ¼» -¬¿³ª±»¬
îôð ³
îôë ³
íôð ³
íôë ³
ìôð ³
ëôð ³

!

Ú×ÙËËÎ îòëð Leidraad minimale graafafstanden in relatie tot stabiliteitskluit | Handboek Bomen 2014
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îòëï Ù®¿¿º©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ¾·²²»² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» µ«²²»² ±±µ ¾«·¬»² ¼» -¬¿¾·´·¬»·¬-¦±²»
ø-¬¿¾·´·¬»·¬-µ´«·¬÷ ´»·¼»² ¬±¬ ø°±¬»²¬·»»´÷ ©±®¬»´ª»®´·»- »² ¼¿¿®³»» »»² ¾»¼®»·¹·²¹ ª±®³»² ª±±® ¼»
¼««®¦¿³» »² ª»®¿²¬©±±®¼» ·²-¬¿²¼¸±«¼·²¹ ª¿² ¼» ¾±±³ò

door het voor de boom beschikbaar stellen van alternatieve doorwortelbare ruimte (herinrichting groei- en
bomen en groeiplaats, overzicht 2.51).
Indien meer dan 25% van het bestaande wortelvolume verloren gaat, kan als noodmaatregel een
kroonreductie ten behoeve van het herstel van de wortel-kroonverhouding noodzakelijk zijn (uitsluitend met
Werkplan). Een dergelijke kroonreductie geldt niet als reguliere beheermaatregel en wordt niet door elke
boomsoort verdragen. De uitvoering van snoeimaatregelen is zonder expliciete toestemming (Werkplan)
niet toegestaan, zie ook 2.29.
Î×ÝØÌÔ×ÖÒÛÒæ ÓßßÌÊÑÛÎ×ÒÙ ÞÑÓÛÒ ÛÒ ÙÎÑÛ×ÐÔ

Ý

Ó¿¿¬ª±»®·²¹

Õ®±±²¼·¿³»¬»®

Í¬¿³¼·¿³»¬»®

Ü±±®©±®¬»´¾¿®»
®«·³¬» ³í

Ü±±®©±®¬»´¾¿®»
®«·³¬» ³í

Ü·¿³»¬»®
-¬¿¾·´·¬»·¬-µ´«·¬

ï» ¹®±±¬¬»

ïë ó îð ³

êðóèð ½³

ìð ó éð ³í

îë ó ìð ³í

íôë ó ëôð ³

ï» ¹®±±¬¬»
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ìðóêð ½³

íð ó ëð ³í

îð ó íð ³í

íôð ó íôë ³

ï» ¹®±±¬¬»

è ó ïî ³

íðóìð ½³

îð ó íë ³í

ïë ó îð ³í

îôë ó íôð ³

ï» ¹®±±¬¬»

íó ë³

ïëóîð ½³

ïð ó îð ³í

ë ó ïð ³í

ïôë ó îôë ³

ª±®³¾±±³

îó ì³

îðóìð ½³

ì ó è ³í

í ó ë ³í

ïôë ó îôð ³
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ÎßÒÜÊÑÑÎÉßßÎÜÛÒ ÑÐØÑÙ×ÒÙÛÒ ÛÒ ßßÒÞÎÛÒÙÛÒ ÊÛÎØßÎÜ×ÒÙÛÒ
Ñ°¸±¹·²¹»² ª¿² ¼» ¾±¼»³ »² ¸»¬

É¿²²»»® ±°¸±¹·²¹»² ±º ¸»¬ ¿¿²¾®»²¹»² ±º ª»®©·¶¼»®»² ª¿² ª»®¸¿®¼·²¹»² ¬±½¸ ¾·²²»² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¾±±³¦±²» ³±»¬»²
°´¿¿¬-ª·²¼»² ø«·¬-´«·¬»²¼ ³»¬ É»®µ°´¿²÷ô ¹»´¼»² ³·²·³¿¿´ ¼» ®¿²¼ª±±®©¿¿®¼»² ·² ¿®¬·µ»´»² îòëî ¬±¬ »² ³»¬ îòëçò
îòëî Ê±±®µ±³ ¾·¶ ¸»¬ ±°¾®»²¹»² ª¿² ¹®±²¼ ±º ¦¿²¼ direct grondcontact met het bestaande schorsweefsel van
maaiveld rondom de stamvoet een keerrand of grondwerende kraag aan te brengen, of door (direct) rond de
boom geen grond of zand op te brengen.
îòëí É¿¿®¾±®¹ ¾·¶ »»² ¹®±²¼±°¸±¹·²¹
ophoogmaterialen en verwerkingsmethoden.
Een ophoging van slechts enkele centimeters kan funest zijn wanneer de materiaalkeuze en/of
De tolerantie voor een ophoging is ook (sterk) boomsoortafhankelijk.

heeft, vooral wanneer wortelontwikkeling ook dient (te gaan) plaatsvinden in de opgebrachte laag. Let op:
voorkom wortelschade door bodembewerking (2.46).

strooisellaag), dient deze, ter plaatse van de voorgenomen ophoging, voorafgaand daaraan (handmatig)

Ó¿¬»®·¿¿´µ»«¦» »² ª»®©»®µ·²¹æ De materiaalkeuze voor een ophoging rond bomen is essentieel. Eventuele
2

dient binnen de kwetsbare zone ten minste 16% te bedragen (zie 2.47).

een open maaiveld situatie
eisen Handboek Bomen 2014 | H3 | Levering bodemsubstraten voor bomen).
In het werkplan moeten de materiaalkeuze voor de ophoging en de verwerking ervan nader worden

ÔÛ×ÜÎßßÜ ÙÎÑÒÜÑÐØÑÙ×ÒÙ

ÐÛÒ Óßß×ÊÛÔ

Ñ°¸±¹·²¹ ª»®®·¶µ¬» ¬±°´¿¿¹ ë ¬±¬ é ½³ ø-·¬«¿¬·» ±°»² ¹®±²¼÷
Ø»¬ ±°¾®»²¹»² ª¿² »»² ª»®®·¶µ¬» ¬±°´¿¿¹ ø¬±¬ é ½³÷ô ¾·¶ª±±®¾»»´¼ ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ¸»¬ ¿¿²¾®»²¹»² ª¿² ¾±¼»³¾»¼»µµ»®- ±º ¹®¿-ô
µ¿² ø·² ¼» ®»¹»´÷ ·² ï ©»®µ¹¿²¹ ©±®¼»² «·¬¹»ª±»®¼ò
Ñ°¸±¹·²¹ ¬±¬ ³¿¨·³¿¿´ ïë ½³ ø-·¬«¿¬·» ±°»² ¹®±²¼÷
Û»² ±°¸±¹·²¹ ¬±¬ ïë ½³ µ¿² ø·² ¼» ®»¹»´÷ ·² ï ©»®µ¹¿²¹ ©±®¼»² «·¬¹»ª±»®¼ ¼±±® ¸»¬ ±°¾®»²¹»² ª¿² ³¿¨·³¿¿´ ïë ½³ ±°¸±±¹ó
³¿¬»®·¿¿´ò Ñº ¬»² ¾»¸±»ª» ª¿² ø¾·¶ª±±®¾»»´¼÷ ¿¿² ¬» ¾®»²¹»² ¾±¼»³¾»¼»µµ»®- ±º ¹®¿- ïð ½³ ±°¸±±¹³¿¬»®·¿¿´ ¿º¹»¼»µ¬ ³»¬ »»²
ª»®®·¶µ¬» ¬±°´¿¿¹ ª¿² ë ½³ò
Ñ°¸±¹»² â ïë ½³ ø-·¬«¿¬·» ±°»² ¹®±²¼÷
Û»² ±°¸±¹·²¹ ª¿² ³»»® ¼¿² ïë ½³ ¼·»²¬ ·² ³»»®¼»®» ©»®µ¹¿²¹»² °´¿¿¬- ¬» ª·²¼»² ³»¬ -¬»»¼- »»² ¬«--»²°¿«¦» ª¿² ³·²·³¿¿´
±°¸±¹·²¹-°´¿² ¹»½±³¾·²»»®¼ ³»¬ ¹»1²¬»¹®»»®¼» ¾±¼»³¾»´«½¸¬·²¹--§-¬»³»² ø«·¬©»®µ·²¹ ·² É»®µ°´¿²÷ò
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ìì
îòëì ×²¼·»² ¸»¬ ¿¿²¾®»²¹»² ª¿² »»² ª»®¸¿®¼·²¹ op een open maaiveld binnen de kwetsbare boomzone

Deze zandlaag dient te worden afgedekt met een drukverdelende of drukspreidende constructie
(zuurstof- en waterdoorlatend en afgestemd op de toekomstige belastingseisen), waarop het zandcunet
(EC-waarde < 1,5 mS/cm) ten behoeve van de verharding kan worden aangebracht. Dit houdt dus in: geen
regulier zandcunet middels het ontgraven of uitkisten van het bestaande maaiveld.

Voor ophogingen rond bomen en het aanbrengen van verhardingen op een bestaand open maaiveld kan de
toepassing van een zwevende constructie een goed alternatief bieden.
îòëë Þ·¶ »»² ¹®±²¼±°¸±¹·²¹ ±º ¿¿² ¬» ¾®»²¹»² ª»®¸¿®¼·²¹ is een controle (vooraf) van voldoende resterende
relevant) dient direct door de aannemer te worden gemeld.

en voetpaden.
îòëê Ì

geldt als regel binnen de kwetsbare boomzone het

Optioneel (motivering Werkplan) is de toepassing van een halfverharding (grind, steenslag et cetera).
Sommige halfverhardingen slaan na verloop van tijd dicht of spoelen uit en zijn om die reden ongewenst.

îòëé ×²¼·»² ¾·²²»² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¦±²» een bestaande verharding moet worden vervangen (uitsluitend met
de bodemzone waarin zich (nog) geen beworteling bevindt. Als alternatief geldt de optie om het nieuwe
zandcunet aan te brengen boven op het bestaande cunet.
îòëè Ì»® ª±±®µ±³·²¹ ª¿² ¦±«¬·²-°±»´·²¹ dient binnen de kwetsbare boomzone uitsluitend zoet (cunet)zand te

De toepassing van gestabiliseerd zand (dit is zand met toevoeging van cement) is binnen de kwetsbare
gestabiliseerd zand volledig verloren gaan.
îòëç É¿²²»»® »® ¾·²²»² ¼» µ©»¬-¾¿®» ¦±²»

waterafvoer, zodat het zoute smeltwater de groeiplaats niet negatief beïnvloedt (nadere uitwerking in

ØßÒÜÞÑÛÕ ÞÑÓÛÒ îðïì Ì±»°¿--·²¹ô ·²½´«-·»º ª»®©·¶¦·²¹ ²¿¿®ô «·¬-´«·¬»²¼ ¬±»¹»-¬¿¿² ª±±® ¹»²±»³¼» ´·½»²¬·»¸±«¼»®ò
Ô×ÝÛÒÌ×ÛØÑËÜÛÎæ ÞÑÓÛÒÉßÝØÌ ÒÛÜÛÎÔßÒÜ

