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1.

Inleiding

In opdracht van de gemeente Zaanstad is onderzoek uitgevoerd bij 22 platanen aan de
Marslaan te Krommenie.
Vanwege planvorming de geplande gebiedsontwikkeling is het voor deze bomen niet
mogelijk deze op hun huidige standplaats te handhaven.
Het doel van het onderzoek is het informeren van de opdrachtgever over de mogelijkheid
om de bomen te verplanten. Voor een goede beoordeling zijn alle bomen eerst bovengronds
onderzocht op conditie en mechanische kwaliteit. Verplanten van de boom heeft immers
alleen zin indien deze veilig is te handhaven en een voldoende goede toekomstverwachting
heeft. Vervolgens is bij deze potentiële verplantbare bomen, bodem- en wortelonderzoek
uitgevoerd om een beeld te krijgen van het wortelgestel en te bepalen of en onder welke
voorwaarden verplanting mogelijk is.
Het onderzoek is uitgevoerd op 5 november 2014 door P.K. Spijker, boomtechnisch adviseur
bij BSI Bomenservice te Baarn (hierna afgekort tot BSI).
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2.

Methode van onderzoek

Voorafgaand aan het bepalen van de verplantbaarheid van een boom wordt allereerst door
middel van bovengronds onderzoek nagegaan of de boom een goede mechanische kwaliteit
heeft en in een goede conditie verkeert. Vervolgens wordt, wanneer het een kwalitatief
goede boom betreft, het wortelgestel onderzocht in een ondergronds onderzoek.

2.1 Visuele boomcontrole
Voor de visuele controle is een door BSI ontwikkeld systeem toegepast. Dit systeem bestaat
uit een biologische en een mechanische component.
De biologische component omvat een visuele inspectie van de conditie van de bomen.
BSI heeft hiervoor een gestandaardiseerde beoordelingsmethode om de conditie te
omschrijven.
Conditie:
Goed:
Redelijk:
Matig:
Slecht:

Goed groeiende twijgen, gezonde dikke knoppen op kort- en langloten.
Redelijke twijggroei, enigszins transparante kroon door verminderde
ontwikkeling van zijknoppen.
Transparante kroon door deels afstervende twijgen, matige twijggroei,
afstervende takuiteinden, regeneratiegroei op hoofdtakken.
(Zeer) transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen, nauwelijks
groei, afgestorven takuiteinden.

Naast de conditie wordt binnen de biologische component gekeken naar de aanwezigheid
van vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels. Over de uitwerking van een
specifieke schimmel op een boomsoort heeft BSI in de afgelopen jaren gespecialiseerde
kennis ontwikkeld.
De mechanische component omvat een boomveiligheidsbeoordeling volgens de Visual
Tree Assessment methodiek (V.T.A.-methode).
Mechanische kwaliteit:
Goed:
Geen signalen van mechanische verzwakking: bijvoorbeeld plakoksels,
versterkings- en compensatiegroei, holten of groeibanen;
Redelijk:
Signalen van lichte mechanische verzwakking: bijvoorbeeld beginnende
overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, grote snoeiwonden of
ontwikkelende groeibanen;
Matig:
Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste
hoofdtakken, plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden,
groeischeuren of recente scheefstand;
Slecht:
Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden,
acute dreiging van uitbreken van takken, stambreuk of windworp.
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2.2 Verplantbaarheid
Voor het bepalen van de verplantbaarheid van een boom wordt onderzocht of de boom
gezond is. De conditie van de boom en de (mechanische) kwaliteit worden beschreven. Het
onderzoek naar de gezondheid, conditie en (mechanische) kwaliteit leidt naar de potentiële
verplantbaarheid. Een gezonde boom heeft voldoende toekomstperspectief en een goede
conditie vergroot de hergroeikansen. Bomen met een plakoksel, een eenzijdige kroon,
zware overbelasting of scheve groei hebben niet voldoende toekomstperspectief. Ook de
standplaats en de boomsoort spelen mee bij de beoordeling van de potentiële
verplantbaarheid.
Indien naar voren komt dat de bomen op basis van bovenstaande potentieel verplantbaar
zijn, wordt bij de bomen, het wortelgestel en de bodem onderzocht. De verplantbaarheid
van een boom hangt samen met het bewortelingpatroon en het bodemprofiel. De wortelkluit
dient bij voorkeur te bestaan uit fijne, goed vertakte wortels die de kluit tijdens de
verplanting bij elkaar houden en hergroei mogelijk maken. Daarnaast is de bodemsoort van
groot belang. Indien de bodem uit bijvoorbeeld fijn schraal zand bestaat bemoeilijkt dit de
verplanting. Op basis van het onderzoek naar het bewortelingpatroon worden eventueel
voorbereidende maatregelen geadviseerd en de (bij benadering) afmeting van de wortelkluit
bepaald.

2.3 Toekomstverwachting
De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie van de boom, de huidige
mechanische kwaliteit en op eventuele aanwezigheid van (houtparasitaire) schimmelsoorten
en aantastingen hierdoor. Het betreft een moment opname en geldt bij gelijkblijvende
(groeiplaats) omstandigheden.
Het is niet mogelijk om de toekomstverwachting een maximale restlevensduur af te leiden.
Diverse ingewikkelde processen voor de bomen die invloed hebben op het verdere
levensverloop van een boom, spelen een rol. Mede daarom kan BSI geen uitspraken doen
over een termijn langer dan 15 jaar. Binnen dit tijdsbestek wordt een classificering gegeven
van de toekomstverwachting.
TKV (Toekomstverwachting):
Goed:
De toekomstverwachting van de boom is zonder meer goed. Ten aanzien van
de mechanische kwaliteit en de conditionele toestand van de boom zijn geen
afwijkingen aangetroffen. Op basis van de huidige toestand van de boom
wordt de komende 15 jaar geen uitval verwacht. De boom kan veilig worden
gehandhaafd. Een verhoogde controle frequentie is niet noodzakelijk.
Redelijk:
De toekomstverwachting van de boom lijkt iets verminderd, maar de
aangetroffen (geringe) afwijkingen zijn van dien aard dat eventueel herstel
goed mogelijk wordt geacht. Op basis van de huidige toestand van de boom
wordt de komende tien jaar geen uitval verwacht. De boom kan veilig worden
gehandhaafd maar, afhankelijk van de aangetroffen afwijking, kan in
sommige gevallen een (licht) verhoogde controlefrequentie noodzakelijk zijn.
Matig:
De toekomstverwachting van de boom is sterk verminderd. Er zijn
mechanische gebreken en/of schimmelaantastingen aangetroffen of de
conditie is verminderd, maar op grond van de huidige toestand van de boom
wordt de komende vijf jaar geen uitval verwacht. De boom kan vooralsnog
veilig worden gehandhaafd, maar in sommige gevallen kunnen gerichte
(veiligheid)maatregelen en/of een verhoogde controlefrequentie nodig zijn.
Slecht:
De toekomstverwachting van de boom is minimaal. Er zijn ernstige
mechanische gebreken en/of schimmelaantastingen aangetroffen en/of de
conditie van de boom is sterk verminderd, waardoor op grond van de huidige
toestand van de boom rekening moet worden gehouden met uitval van de
boom binnen enkele jaren. Het is vooralsnog veilig om de boom te
handhaven, toch kunnen gerichte (veiligheid)maatregelen noodzakelijk zijn.
BSI Bomenservice
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3.

Resultaten verplantbaarheidsonderzoek

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek weer. Eerst worden de
resultaten van de bovengrondse beoordeling weergegeven en vervolgens de resultaten van
het bodem- en bewortelingonderzoek.

3.1 Visuele controle
Het verplantbaarheidsonderzoek betreft 20 bomen. In afbeelding 1 is de locatie en de
nummering van de bomen weergegeven. Deze nummering komt overeen met de
nummering in tabel 1.
41015
41014
41013
41012
41011
41010
41009
41008
41007
41006
41005
41599
41004
41003
41002
41001
41000
40999

40998
40997

Afbeelding 1: locatie onderzochte bomen
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Tabel 1: resultaten visuele controle bomen

40997
40998
40999

Ø
cm
52
62
57

Kroon
Øm
14
16
14

Goed
Goed
Goed

Mechanische
Kwaliteit
Goed
Goed
Goed

41000

59

14

Goed

Redelijk

Goed

41001

60

15

Goed

Goed

Goed

41002

62

15

Goed

Goed

Goed

41003
41004
41599

63
54
65

15
15
16

Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed

41005

72

15

Goed

Redelijk

Redelijk

41006

68

16

Goed

Redelijk

Goed

41007
41008
41009
41010
41011

74
77
69
69
72

17
18
16
17
17

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

41012

66

15

Matig/slecht

Matig

Slecht

41013
41014
41015

67
70
67

15
17
17

Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed

Goed
Goed
Goed

Nr.

Conditie

Foto 1: woekering en wond boom 41000

TKV

Opmerkingen

Goed
Goed
Goed

Woekering op stam op
2 meter hoogte, kleine
oppervlakkige wond onder
deze woekering
Enigszins éénzijdige kroon
door lichtconcurrentie.
Zwam van vermoedelijk
schubbige oesterzwam in
kroon op kernhout oude
snoeiwond.
Lichte/beginnende
overbelasting tak.
Lichte/beginnende
overbelasting tak.
Brandschade stam, 50%
van de stamomtrek bast
afwezig.
-

Foto 2: zwam op snoeiwond boom 41005

Uit de visuele controle van de bomen is gebleken dat 19 van de 20 op basis van een
bovengrondse beoordeling verplantbaar zijn. De aangetroffen woekering en oppervlakkige
wond bij boom 41000, de zwam op het blootliggende kernhout in de snoeiwond bij boom
41005 en de lichte overbelasting in de kroon bij enkele bomen, staan een succesvolle
verplanting niet in de weg. Bodem en bewortelingonderzoek wordt uitgevoerd om te
beoordelen of deze bomen daadwerkelijk verplantbaar zijn en, zo ja, onder welke
voorwaarden. Boom 41012 is vanwege ernstige brandschade, met als gevolg een matig tot
slechte conditie, niet succesvol te verplanten.
BSI Bomenservice
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3.3 Bodem- en bewortelingonderzoek
Binnen de kroonprojectie van diverse representatieve bomen zijn proefsleuven gegraven om
inzicht te verkrijgen in de intensiteit van de beworteling en kwaliteit van de groeiplaats.
Er is gegraven op een afstand van 6 tot 8 keer de stam(voet)diameter.

3.3.1 Beschrijving groeiplaats
Alle potentieel verplantbare bomen staan in een berm van ongeveer 5 meter breed met ruig
gras. Ten noordwesten van de bomen bevindt zich op gemiddeld 4 meter afstand uit de
stamvoeten een smalle watergang, ten zuidoosten bevinden zich op gemiddeld 1 meter uit
de stamvoeten parkeerplaatsen. Het maaiveld ter plaatse van de stamvoeten is ongeveer
10 cm hoger dan de parkeervakken, de watergang ligt ongeveer 1 meter lager waardoor het
maaiveld aan deze zijde afloopt (talud zie foto 3).

Foto 3: groeiplaats bomen

3.3.2 Bodem en beworteling
Nabij twee representatieve bomen (boom 41005 en 41010) zijn in totaal zes proefsleuven
gegraven, waarvan vier in de berm en twee onder de parkeervakken. Omdat alle bomen
zich in vergelijkbare groeiplaatsomstandigheden bevinden is zo een goed beeld verkregen
van het bodem en bewortelingprofiel van alle bomen. Hieronder worden de resultaten
weergegeven. In de bijlage zijn de foto’s van de proefsleuven weergegeven.
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Bodem/beworteling onder de parkeerplaatsen, zuidoostzijde van de bomen.
De bodem onder de parkeerplaatsen bestaat uit overwegend humusarm zand. In met name
de bovenste 30 cm is de beworteling intensief en bestaat uit overwegend fijne beworteling.
Ook zijn er enkele dikke wortels aangetroffen met een diameter tot maximaal 10 cm. Op
een diepte van 30 tot 50 cm is de beworteling wisselend matig intensief tot extensief met
eveneens fijne en enkele grovere wortels. Dieper dan 50 cm zijn vrijwel geen wortels
aangetroffen. Vanaf 50 cm diepte is de bodem blauw/grijs verkleurd en vanaf 60 cm
donkerblauw. De grondwaterstand bevond zich tijdens het onderzoek op ongeveer 60 cm.
Wat opvalt, is dat het waterpeil in de watergang aan de andere zijde van de bomen lager
ligt dan de grondwaterstand onder de parkeervakken.
Bodem/beworteling in de grasberm, zuidwest en noordoostzijde van de bomen.
Het bodemprofiel in de grasberm varieert enigszins. De bovenste 5 tot 10 cm bestaat
overwegend uit redelijk humusrijk zand. Daaronder is wisselend humusarm tot matig
humusrijk zand en lokaal veenachtig materiaal aangetroffen. Met name dichter naar de
watergang is meer veenachtig materiaal aangetroffen. Aan de zuidwest en noordoostzijde is
de bodem en beworteling vergelijkbaar. In de bovenste 40 cm is de beworteling intensief
met fijne beworteling en een maximale diameter van 5 cm. Dikkere wortels zijn niet
aangetroffen. Op 40 tot 70 cm diepte is lokaal extensieve beworteling aangetroffen.
Op 70 cm diepte zijn enkele afgestorven wortels aangetroffen in de zuurstofloze laag op/net
boven het grondwater. Het grondwater loopt met het talud mee af richting het lager
gelegen pijl in de watergang (gemiddeld 75 cm diepte).
Bodem/beworteling in grasberm, noordwestzijde van de bomen
Het bodemprofiel bestaat in de bovenste 10 cm uit redelijk humusrijk zand. Dieper is
variërend humusarm tot matig humusrijk zand en lokaal veenachtig materiaal aanwezig. De
grondwaterstand bevindt zich op ongeveer 70 cm diepte.
Het maaiveld aan de noordwestzijde van de bomen ligt op 2 meter uit de zo’n 20 tot 40 cm
lager dan nabij de stamvoet van de bomen. Dit vanwege het talud richting de watergang. In
de bovenste 40 cm is ook hier intensieve beworteling aanwezig. Het betreft zowel grove als
fijne beworteling. Hier zijn meer dikkere wortels aangetroffen dan aan de zuidwest- en
noordoostzijde van de bomen. Het betreft echter nog geen echt dikke wortels. De dikste
wortels hebben een diameter van maximaal 8 cm. Verder valt op dat de dikkere wortels in
enkele gevallen een ovale vorm hebben. Hieruit kan worden afgeleid dat het wortels betreft,
welke voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van de boom.
Op 40 tot 60 cm diepte is extensieve beworteling aanwezig. Dieper dan 60 cm zijn vrijwel
geen wortels aangetroffen.
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4.

Conclusie en advies

4.1 Kwaliteit van de bomen
Op boom 41012 na, verkeren alle bomen in een goede conditie. Bij enkele bomen is
lichte/beginnende overbelasting van enkele takken waargenomen. Dit is doormiddel van
snoei nog goed op te lossen en niet van invloed op de toekomstverwachting van de bomen.
Bij één boom is een woekering en oppervlakkige wond aangetroffen op de stam. Ook dit is
echter niet van invloed op de kwaliteit en toekomstverwachting van de boom.
Bij één boom is een vruchtlichaam van vermoedelijk schubbige oesterzwam waargenomen
op het blootliggende kernhout van een oude snoeiwond. Dit is een vrij onschuldige zwam.
Schubbige oesterzwam is een saprofiet en secundaire parasiet die in beperkte schaal witrot
in de kernhout van de stam kan veroorzaken. Een aantasting hierdoor kan goed worden
afgegrendeld door een gezonde plataan, echter is de voortgang en aantastingsnelheid nooit
helemaal te voorspellen. Onderzoek en het monitoren van de aantasting wordt geadviseerd.
Vanwege deze aantasting is de toekomstverwachting als redelijk beoordeeld. Bij één boom
is ernstige brandschade aangetroffen. Als gevolg van de brand, is een groot deel van de
stam ontbast en de conditie van de boom sterk verminderd. De boom heeft een matig tot
slechte toekomstverwachting. Alle overige bomen hebben een goede toekomstverwachting.

4.2 Verplantbaarheid
Op basis van de visuele controle zijn 19 bomen als verplantbaar beoordeeld. Enkel boom
41012 wordt vanwege de matig tot slechte toekomstverwachting als niet verplantbaar
beoordeeld. De aantasting van schubbige oesterzwam bij boom 41005 en de woekering en
oppervlakkige wond bij boom 41000 staan een succesvolle verplanting niet in de weg.
Uit het bodem en bewortelingonderzoek is gebleken dat de kwaliteit en intensiteit van de
beworteling goed zijn en gunstig voor het eventueel verplanten van de bomen. Overwegend
is fijne beworteling aangetroffen wat de schade van wortels beperkt. Schade aan en
doorhalen van dikke wortels (dikker dan 7 cm) vergroot de kans op inrotting en aantasting
door houtparasitaire schimmels. Vanwege deze, met voornamelijk fijne wortels intensief
doorwortelde kluiten, en het goede regeneratieve vermogen van een soort als plataan, zijn
de bomen goed verplantbaar en is voorbereidingstijd niet noodzakelijk.

4.3 Verplantmethode
De bomen zijn verplantbaar met behulp van de hijstechniek. Bij het verplanten doormiddel
van de hijstechniek wordt de stam van de boom, ingewikkeld met jute en worden er onder
de eerste takkrans hijsbanden bevestigd. De boom wordt dan, binnen bereik van de kraan,
op een nieuwe plantplaats herplant. Alvorens de boom kan worden gehesen worden de
kluiten rondgegraven. De kluitgrote bedraagt ongeveer 6 keer de stamdiameter en zal bij de
kleinste bomen neerkomen op 3,5 bij 3,5 meter en bij de dikste bomen op 5 bij 5 meter. De
kluitdikte bedraagt gemiddeld 65 centimeter. Bij het rondgraven worden wortels met een
diameter dikker dan 3 cm met een scherpe zaag recht afgezaagd.
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4.4 Nieuwe standplaats
4.4.1 Snoeien bomen
Indien de bomen worden verplant worden ze maximaal 10 meter in zuidoostelijke richting
gezet. In dat geval zullen de bomen vlak langs de rijbaan komen. Met het oog op de
minimale obstakelvrije doorrijhoogte van 4,20 meter dienen de bomen te worden gesnoeid.
Deze vrije doorgang is te bereiken, zonder dat hiervoor gesteltakken moeten worden
verwijderd. Het betreft met name dunne takken welke ver doorhangen.
Bij het verplanten van de bomen wordt een percentage van de beworteling en daarmee de
stabiliteit van de bomen verwijderd. Om dit te compenseren wordt geadviseerd de bomen
rondom licht (ongeveer 1 meter) in te nemen. Het snoeien dient te worden uitgevoerd door
een ervaren boomverzorger (niveau European Treeworker) met gevoel voor evenwicht
binnen de kroon. Geadviseerd wordt de snoei medio 2015 uit te voeren. Zodoende zijn de
bomen hier weer van hersteld op het moment dat deze verplant gaan worden. Dit komt de
aanslag ten goede.

4.4.2 Inrichting groeiplaats
Geadviseerd wordt de nieuwe plantplaats zorgvuldig in te richten. Aandachtspunten bij de
nieuwe groeiplaats zijn:







De grondwaterstand dient zich minimaal op 10 cm beneden de te verplanten kluit te
bevinden. De boom kan hoger geplant worden, als de onderzijde van de kluit zich maar
minimaal 10 cm boven het heersende grondwaterpeil bevindt. Door grondwaterinvloed
kan zuurstofgebrek optreden in de doorwortelde bodem, waardoor wortels afsterven,
met conditieverlies als mogelijk gevolg.
De voorkeur gaat uit naar een open groeiplaats zonder verhardingen. Voor een
duurzame groeiplaats van de boom is het advies minimaal 30 m3 bomengrond rondom
de kluit aan te brengen bij een open groeiplaats of bomengranulaat bij een groeiplaats
onder verharding. Tevens wordt geadviseerd een beluchtingsysteem rondom de kluit
aan te brengen.
De nieuwe groeiplaats dient qua situering vergelijkbaar te zijn met de huidige locatie.
Dat betekend dat het wenselijk is de bomen in een soortgelijk talud te planten als in de
huidige situatie. Ophoging van het maaiveld binnen de te verplanten kluit dient zoveel
mogelijk te worden voorkomen. Indien toch ophoging nodig is om een recht maaiveld te
realiseren, wordt geadviseerd dit uit te voeren met een luchtig mengsel van
bomengrond met argrex korrels. Ophogen en het aanbrengen van verharding aan de
taludzijde van de boom moet worden voorkomen.

4.5 Nazorg
Na afloop van de verplanting is het noodzakelijk om de boom gedurende drie tot vijf jaar
nazorg te geven. De uiteindelijke duur van de nazorg zal worden bepaald door de hergroei
van de wortels van de boom. Wanneer de boom rondom weer wortels heeft gevormd tot
tenminste 1,5 meter buiten de te verplanten kluit, kan de nazorg (en daarmee de
watergiften) worden stopgezet.
De nazorg bestaat uit:
 het ten minste drie keer per jaar controleren van de boom;
 de boom water geven (naar behoefte);
 sturende bemesting toepassen naar behoefte van de boom.
Platanen herstellen doorgaans goed na een verplanting dankzij een goed regeneratief
vermogen. De boom heeft na verplanting mogelijk een aantal jaren nodig om “aan te
slaan”. Mogelijk verkeren de bomen de eerste jaren na verplanting niet in een optimale
conditie. Naar verwachting zullen de bomen zich na enkele jaren herstellen.
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Verplantbaarheidsonderzoek 20 platanen Marslaan Krommenie

4.6 Kostenraming
Verplanten 20 platanen doormiddel van de hijstechniek incl. nazorg:
Verplanten zoals beschreven in paragraaf 4.3

€

38.950,00

3 jaar nazorg, inclusief watergeven (24 maal)

€

9.220,00

Totaal verplanten inclusief nazorg, 20 platanen Marslaan

€

48.170,00

4.7 Kosten verplanting versus waarde bomen
Om een afweging te kunnen maken om de bomen wel of niet te verplanten, ten opzichte
van het planten van nieuwe jonge bomen, wordt hieronder een indicatie gegeven van de
monetaire waarde van de bomen. Deze waarde is gebaseerd op het ‘Rekenmodel
Boomwaarde’ volgens de standaard richtlijnen NVTB 2013. Deze gaat uit van de kosten
welke nodig zijn voor aanschaf (maat 20/25), aanplant, onderhoud en eventuele
afschrijving. Omdat de betreffende bomen zich allemaal net voor het moment van
functievervulling bevinden en de bomen een goede toekomstverwachting hebben, is van
afschrijving in dit geval nog geen sprake. De bomen binnen dit verplantbaarheidsonderzoek
betreft allemaal (waardevolle) structuur bepalende bomen van de 1e grootte, met een
geschatte leeftijd van 50 jaar. De bomen verkeren in een goede conditie en hebben een
goede toekomstverwachting. Uit de berekening met behulp van de rekenmethode NVTB
2013 blijkt dat er kan worden uitgegaan van een gemiddelde waarde van de bomen van
zo’n € 13.000,00 per boom (zie bijlage 2).
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Bijlage 1: foto’s proefsleuven

Foto 1: proefsleuf 1, onder parkeervakken 3 meter uit hart boom

Inzet: zijaanzicht proefsleuf

Foto 2: proefsleuf 2 en 3, in berm zuidwest- en noordwestzijde stamvoet, respectievelijk 2 en 2,3 meter uit hart stam

Foto 3: zijaanzicht proefsleuf 2

Foto 5: proefsleuf 4 onder parkeervak 2.2 meter uit hart boom

Foto 4: zijaanzicht proefsleuf 3

Inzet: zijaanzicht proefsleuf 4

Foto 6: proefsleuf 5, in berm noordoostzijde 2,2 meter uit hart boom

Foto 7: proefsleuf 6, in berm noordwestzijde, 2,5 meter uit hart boom

Inzet: zijaanzicht proefsleuf 5

Bijlage 2: boomwaardeberekening rekenmethode NVTB 2013

