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Samenvatting
Wij hebben een bomeneffectanalyse (BEA) opgesteld voor 322 bomen in het projectgebied
‘Sportlaan e.o.’ in Udenhout. In de directe omgeving van de bomen zijn werkzaamheden gepland
zoals de vervanging van een DWA-riolering, de aanleg van een HWA-riolering en de aanleg van
wadi’s in gazons en langs rijbanen. De gas- en waterleiding wordt op meerdere plaatsen
aangepast en de straten worden opnieuw ingericht.
Situatie
Het projectgebied omvat meerdere straten met verschillende situaties. Over het algemeen staan
volwassen bomen als laanbeplanting in de straten. Daarnaast staan er bomen in gazons en
bomen in groenstroken. Er is een diversiteit aan boomsoorten toegepast. De meeste bomen zijn
vitaal en hebben een voldoende boomkwaliteit.
Effectanalyse
Wij hebben de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de bomen onderzocht.
Enkele van de belangrijkste werkzaamheden en bijbehorende effecten zijn:
•
De DWA- en HWA-rioleringen komen in de meeste straten op 1,5 tot 1,7 m diepte te liggen,
min of meer in het midden van de rijbaan. Doordat hier weinig beworteling aanwezig is,
zijn de effecten op de meeste bomen gering.
•

•
•
•

•
•

•
•

In de Kastanjelaan komt het riool op 3,5 m diepte te liggen. Door de voorgenomen
toepassing van een sleufbekisting is het wortelverlies gering. In de Beukenlaan komt het
riool op 2,5 m diepte. Door de minimale beworteling in de rijbaan is ook hier het
wortelverlies minimaal.
In de Wilgenlaan komt de riolering in een fietspad te liggen. Een aantal bomen is hiermee
niet te behouden.
In gazons zijn wadi’s gepland. De wortelschade die hierbij ontstaat is, mits zorgvuldig
wordt gewerkt, acceptabel.
Langs de groenstrook tussen de Sportlaan en de sportvelden is een greppel/langgerekte
wadi ontworpen. De wortelschade is ook hier acceptabel, mits er maatregelen genomen
worden.
De huisaansluitingen van de waterleidingen worden op een aantal plaatsen vervangen,
waardoor mogelijk wortelschade ontstaat.
De doorwortelbare ruimte is maximaal 1 m diep. Veel bomen wortelen oppervlakkig en de
meeste laanbomen wortelen oppervlakkig onder het trottoir door tot in de voortuinen. In
diverse straten wordt het trottoir omgevormd tot groen, maar er kan hierdoor wel
wortelschade ontstaan.
In meerdere straten komt er langs de rijbaan een ondiepe wadi. Dit leidt vaak tot
aanzienlijke wortelschade.
Door de oppervlakkige beworteling is het risico op wortelschade groot bij het verwijderen
van verhardingen.

Advies
Er moeten maatregelen worden genomen voor duurzaam behoud van de bomen. Voor alle
straten
•
•
•
•

geldt:
op boomvriendelijke wijze verwijderen en aanleggen van de verharding;
op boomvriendelijke wijze aanleggen van het trottoir;
toepassen van boombescherming;
uitvoeren van toezicht en controle op de bomen.

Daarnaast hebben we per straat een aantal specifieke aanbevelingen en beschermingsmaatregelen voorgesteld.
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Inleiding

In opdracht van gemeente Tilburg hebben wij een bomeneffectanalyse (BEA) opgesteld. Het
betreft een actualisatie van een eerder uitgevoerde BEA met kenmerk: 303015. Het gaat over
322 bomen in de Sportlaan e.o. in Udenhout. Bas van Etten heeft het veldwerk uitgevoerd op
9 augustus 2021.
Aanleiding en doel
Op 1 mei 2020 hebben wij de eerder genoemde bomeneffectanalyse aangeleverd. Op basis van
het toen beschikbare voorlopig ontwerp zijn de te verwachten effecten van de voorgenomen
werkzaamheden op de bomen bepaald. Nu is er een nieuw ontwerp beschikbaar omdat er
verschillende onderdelen in de planvorming zijn toegevoegd. De bestaande BEA is daarom niet
meer actueel. Doel van dit onderzoek is om de aanvullende knelpunten inzichtelijk te maken en
het bepalen van de effecten hiervan op de bomen in het projectgebied. Daarbij vormt het format
uit het Handboek Bomen 2018 het uitgangspunt.
Onderzoeksmethodiek
Deze bomeneffectanalyse is opgesteld conform de richtlijnen uit het Handboek Bomen 2018 I
H16 I Bomen Effect Analyse (BEA).
Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?
Neem dan contact op met Bas van Etten op telefoonnummer 088-262 72 00.
Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur
Registertaxateur VRT, lid NVTB
European Tree Technician

Vianen (NB), 1 september 2021
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2
2.1

Projectgegevens
Projectgebied

Projectlocatie
Het projectgebied omvat de Sportlaan en omgeving in de bebouwde kom van Udenhout. Op
afbeelding 1 is het projectgebied globaal gemarkeerd.
Projectgebied (rood kader)

De bomen
In het onderzoeksgebied staan nu 322 bomen van verschillende boomsoorten. Over het algemeen
zijn boomsoorten aangeplant die in de straatnaam terugkomen. Zo staan er bijvoorbeeld wilgen
in de Wilgenlaan en eiken in de Eikenlaan. Op de projecttekening in bijlage 1 staat de positie
van de bomen inclusief de gehanteerde boomnummering.
Situatie
De onderzochte bomen staan in meerdere straten in verschillende situaties. Hieronder
beschrijven we de verschillende situaties. Foto 1 t/m 6 laten enkele situaties zien.
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Sportlaan
De Sportlaan is een lange laan die verschillende situaties kent. Van noord naar zuid staan er:
•
bomen in de verharding aan één zijde van de weg, met achter de bomen een trottoir;
•
bomen aan beide zijden van de weg (ter hoogte van de parkeerplaats). Aan de ene zijde
staan de bomen in de verharding en aan de andere zijde in een gazon;
•
bomen in een groenstrook tussen de Sportlaan en de sportvelden;
•
bomen in de verharding langs de rijbaan en op een gazon in het zuidwestelijk deel van
het onderzoeksgebied.
Kastanjelaan, Eikenlaan en Beukenlaan
In de Kastanjelaan, Eikenlaan en Beukenlaan staan de bomen aan één zijde van de weg. Het
trottoir achter de bomen grenst aan voortuinen.
Wilgenlaan
In de Wilgenlaan staan knotwilgen in de verharding. Verder is een doorsteek tussen volwassen
bomen naar een fietspad ook onderdeel van het projectgebied.
Lindenlaan
In de Lindenlaan staan bomen langs een grasveld en bomen in de verharding aan één zijde van
de rijbaan. Achter de bomen bevinden zich een trottoir en voortuinen.
Iepenlaan en Populierenlaan
In de Iepenlaan en Populierenlaan staan bomen in de verharding tussen de rijbaan en het
trottoir. Verder staan er enkele bomen in het gazon.
Sparrenlaan
De bomen staan aan één zijde van de weg in een groenstrook direct grenzend aan de voortuinen.
Essenlaan
In de Essenlaan staan aan beide zijden van de rijbaan direct tegen de rijbaan bomen.
Beleidsstatus bomen
De bomen vallen in de categorie ’beleidsstatus III’ (reguliere straat en laanbomen) of in de
categorie ’beleidsstatus IV’ (bomen met een verkorte omlooptijd).
Situatie Sportlaan langs de sportvelden

5

Situatie doorsteek van Wilgenlaan naar fietspad

Situatie Kastanjelaan

Situatie Iepenlaan
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Situatie Sparrenlaan

Situatie Essenlaan

2.2

Planvorming
Globale beschrijving van het werk
In het onderzoeksgebied zijn de volgende werkzaamheden gepland (zie ook afbeelding 2 t/m 5):
•
Vervangen van de riolering en rioolhuisaansluitingen. Tegelijkertijd wordt een HWA-riool
aangelegd. Voor de aanleg van beide rioleringen wordt één sleuf gegraven. Het onderzoek
richt zich op het riool het dichtst bij de bomen. Ten opzichte van de eerdere plannen is

•

•

•

•
•

er een wijziging: alleen in de Essenlaan wordt nu het bestaande riool gerelined in plaats
van vervangen.
In de Kastanjelaan en Beukenlaan wordt tot respectievelijk 3,5 m en 2,5 m diep gegraven
voor de riolering. Voor de Kastanjelaan is voor de uitvoering sleufbekisting opgenomen.
Voor de Beukenlaan wordt uitgegaan van een werksleuf van 5 m breed.
In de Sportlaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Iepenlaan, Populierenlaan en Sparrenlaan wordt
tot 1,5 - 1,7 m diep gegraven voor de riolering. Hiervoor is uitgegaan van een werksleuf
van 3 m breed.
In een deel van de Sportlaan, Kastanjelaan, Eikenlaan, en Beukenlaan wordt langs de
verharding een langwerpige wadi aangebracht voor wateropvang en -afvoer. Ook op
plaatsen waar bomen staan. De Sportlaan wordt hiervoor versmald.
In de Kastanjelaan, Iepenlaan, Populierenlaan en Beukenlaan worden wadi’s in het gazon
aangelegd.
In de meeste straten worden de rijbanen (iets) versmald en de verhardingen vernieuwd.
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•
•
•
•
•
•

Vanuit de Wilgenlaan onder een ‘doorsteek’ naar het fietspad ten oosten van de Wilgenlaan
komt een HWA-riolering te liggen die uitkomt bij een sloot nabij de spoorbaan.
De toerit van de parkeerplaats bij de Sportlaan en Wilgenlaan wordt verplaatst. Hiervoor
moeten enkele bomen wijken.
Tijdens de werkzaamheden worden delen van de gasleiding flexibel gemaakt. In de
Beukenlaan worden achter de bomen langs kabels of leidingen vervangen.
In de Lindenlaan, Kastanjelaan, Eikenlaan en Beukenlaan wordt het trottoir achter de
bomen vervangen door nader te bepalen groenvoorzieningen.
In meerdere straten worden de huisaansluitingen van de waterleidingen vervangen.
Een deel van de bomen in de Wilgenlaan, Iepenlaan en Populierenlaan zijn niet opgenomen
in het ontwerp. Eén boom in de Lindenlaan blijft niet behouden. In eerste instantie zou
circa de helft van de bomen in de Essenlaan verwijderd worden, maar in het nieuwe
ontwerp blijven de bomen wel behouden.
Uitsnede uit ontwerptekening 2019016-13 verharding blad 7-7 rev3, bij het zuidelijke
deel van de Sportlaan. Ter hoogte van Sportlaan 43 komt een ondiepe wadi tussen de
bomen en de rijbaan. In het groene driehoekige vlak komt een wadi met daarin
bestaande bomen. De bomen aan de westzijde van de Essenlaan blijven behouden

Sportlaan 43

Essenlaan

Uitsnede uit 2019016-14 Doorsnedes Presentatie rev4. Een doorsnede van de
Kastanjelaan. Het trottoir achter de boom verdwijnt en tussen de boom en de
verharding komt een ondiepe langwerpige wadi. Bij de wadi aan de overzijde staan
geen bomen
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Uitsnede uit ontwerptekening 2019016-04 Riolering blad 4-6 rev3. In blauw het HWA en
oranje het VWA. In de Essenlaan wordt het huidige riool niet vervangen maar gerelined.
Daarnaast blijven de bomen hier behouden

Uitsnede uit ontwerptekening R04461 Schetsontwerp LD-1 + toelichting. In blauw delen
van de gasleiding die vervangen worden

Verwachte invloed van de voorgenomen activiteiten op de bomen
In tabel 1 zijn de voorgenomen activiteiten opgesomd en is aangegeven op welke bomen deze
mogelijk invloed hebben.
Tabel 1.

Verwachte invloed

Activiteit
Aanleg DWA-en HWA-riool
Verharding opnemen en herstraten
Toepassen sleufbekisting

Bomen binnen invloedssfeer
Vrijwel alle bomen
Vrijwel alle bomen
Alle bomen in de Kastanjelaan

Maaiveld afgraven voor wadi’s

Bomen in gazons Lindenlaan, Iepenlaan, Populierenlaan en
Sportlaan

Maaiveld afgraven voor wadi’s
langs rijbanen

Groenstrook tussen Sportlaan en de sportvelden, de Eikenlaan,
een deel van de Kastanjelaan, de Iepenlaan en de Beukenlaan

Flexibel maken van de gasleiding
Aanpassen en vervangen
waterleiding

Geen directe invloed
Niet in het ontwerp opgenomen

Boom 31 en 32, 94, 100, 158, 271 t/m 274
Wilgenlaan: boom 39; Lindenlaan: boom 90 en 91, Sportlaan:
boom 75 t/m 84, Kastanjelaan, Eikenlaan en Beukenlaan: alle
bomen, Essenlaan: bomen westzijde, boom 167, 168, 172, 173, 174,
176 en 189 t/m 198
Bomen ten noorden en oosten van de sportvelden
Boom 24, 25, 33, t/m 35, 40 t/m 56, 59 t/m 66, 70 t/m 72, 98, 295
t/m 301, 311 t/m 318, 320 323, 234 en 325
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Projectstatus
Tijdens dit onderzoek bevond de planvorming zich in de fase van het voorlopig ontwerp (VO).
Uitgangspunt
Uitgangspunt bij dit onderzoek is dat wij toetsen of de werkzaamheden een beperking hebben
op de mogelijkheid de bomen duurzaam te handhaven. Gemeente Tilburg moet uiteindelijk een
afweging maken tussen het handhaven van de bomen of deze te vervangen.
Aangeleverde stukken
Voor het opstellen van deze rapportage heeft de gemeente de volgende stukken aangeleverd:
•
2019016 ontwerp FL_2019016 Riolering compleet tbv DWG.dwg;
•
2019016 ontwerp FL_2019016 verharding compleet tbv DWG.dwg;
•
2019016 ontwerp FL_NIEUW doorsnedes.dwg;
•
R04461 Schetsontwerp HD.pdf;
•
R04461 Schetsontwerp LD-1 + toelichting.pdf;
•
R04461 Schetsontwerp LD-2 + toelichting.pdf;
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•
•
•
•
•
•
•
•

R04461 Schetsontwerp LS-1 + toelichting.pdf;
R04461 Schetsontwerp LS-2 + toelichting.pdf;
R04461 Schetsontwerp MS-1 + toelichting.pdf;
R04461 Schetsontwerp MS-2 + toelichting.pdf;
2019016-01 Riolering blad 1-6 rev3.pdf;
2019016-02 Riolering blad 2-6 rev3.pdf;
2019016-03 Riolering blad 3-6 rev3.pdf;
2019016-04 Riolering blad 4-6 rev3.pdf;

•
•
•
•
•
•
•
•

2019016-05 Riolering blad 156 rev3.pdf;
2019016-06 Riolering blad 6-6 rev3.pdf;
2019016-07 verharding blad 1-7 rev3.pdf;
2019016-08 verharding blad 2-7 rev3.pdf;
2019016-09 verharding blad 3-7 rev3.pdf;
2019016-10 verharding blad 4-7 rev3.pdf;
2019016-11 verharding blad 5-7 rev3.pdf;
2019016-12 verharding blad 6-7 rev3.pdf;

•
•
•
•
•

2019016-13 verharding blad 7-7 rev3.pdf;
2019016-14 Doorsnedes Presentatie rev4.pdf;
2019016-14 Doorsnedes Presentatie 2 rev3.pdf;
X-03932 Uitvoer WOB Blad 1 van 2.pdf;
X-03932 Uitvoer WOB Blad 2 van 2.pdf.
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Bomeninventarisatie

In 2018 hebben wij een bomenonderzoek uitgevoerd (ons kenmerk: 301798). De resultaten van
de bomen zijn overgenomen. Drie bomen (boom 48, 67 en 111) zijn niet meer aanwezig. Boom
319 t/m 325 zijn nu aan deze BEA toegevoegd. Deze zeven bomen vielen destijds buiten het
projectgebied, maar staan nu wel binnen de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden.
Van elke boom zijn onderstaande gegevens opgenomen in de inventarisatielijst in bijlage 2.
Deze gegevens zijn ook separaat aan dit rapport geleverd als Excel-bestand. In bijlage 3 vindt
u een themakaart van de toekomstverwachting per boom.
Basisgegevens
•
boomnummer Cobra;
•
boomnummer gemeente Tilburg;
•
projectstatus;
•
•
•
•
•
•
•
•

boomsoort;
boomtype;
gestelde vrije (wettelijke) doorgang;
standplaats;
conditie/groei;
toekomstverwachting;
boomschades;
boomhoogteklasse;

•
•
•

stamdiameterklasse;
kroondiameterklasse;
kroondiameterklasse (eindbeeld).

Veiligheid (BVC)
•
BVC gebreken;
•
BVC afwijkingen;
•
gevolg (risico indeling gebrek);
•
veiligheidsmaatregelen en urgentie;
Onderhoud
•
•
•
Beleid
•
•
•

beoogde opkroonhoogte eindbeeld (takvrije stam);
actuele opkroonhoogte (takvrije stam);
boombeeld (onderhoudsstaat);

beleidsstatus;
monetaire boomwaarde (Boomwaarde Indextabel);
beheerbaarheid.
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4

Monetaire boomwaarde

Wij hebben van elke boom de monetaire boomwaarde bepaald conform de Boomwaarde
Indextabel uit het Handboek Bomen.
Beleidsstatus
Voor het bepalen van de monetaire waarde van de bomen hebben wij voor 313 bomen de term
‘Beleidsstatus III’ uit het Handboek Bomen gebruikt. Bomen met Beleidsstatus III zijn bomen met
een zonder een speciale status. Aan negen bomen met een verkorte omlooptijd en/of van de
derde grootte hebben wij de ‘Beleidsstatus IV’ toegekend.
Monetaire boomwaarde volgens Handboek Bomen
De totale waarde van de 322 beoordeelde bomen in het projectgebied bedraagt
€ 2.020.500,-. Boom 98 heeft een toekomstverwachting van minder dan een jaar en heeft dan
ook geen waarde. Boom 48, 67 en 111 zijn niet meer aanwezig. In bijlage 2 is de monetaire
waarde per boom vermeld. Let op: Voor een actuele boomwaarde- en/of schadeberekening is
een feitelijke berekening (lees: boomtaxatie) nodig.
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Boomkwaliteit en status
nulmeting

Op basis van de boomtechnische kenmerken en de status bepalen wij per boom of deze
boomtechnisch geschikt is voor een duurzame handhaving en of de boom een bijzondere
boomwaarde heeft. Wij hanteren daarbij de volgende indeling:
•
goed:
de boom heeft geen boomtechnische beperkingen;
•
voldoende:
de boom heeft beperkte boomtechnische beperkingen;
•
onvoldoende:
de boom heeft boomtechnische beperkingen;
•
slecht:
de boom heeft aanzienlijke boomtechnische beperkingen;
•

zeer slecht:

de boom heeft fatale boomtechnische beperkingen.

Er zijn 318 bomen met een normale of verminderde conditie en een goede toekomstverwachting
van tien tot vijftien of meer dan vijftien jaar. Ons oordeel over de boomkwaliteit is voor deze
bomen daarom ‘goed’. De conditie van drie bomen (boom 26 (165272), 98 (170360) en 170
(162769)) is sterk verminderd of slecht. Ook de toekomstverwachting is minder dan vijftien jaar.
Daarom is ons oordeel over de boomkwaliteit voor drie bomen ‘onvoldoende’. Boom 98 (170360)
heeft een zeer slechte conditie en een toekomstverwachting van minder dan één jaar.
Deze boom heeft als oordeel over de boomkwaliteit ‘slecht’.
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6
6.1

Projectinvloeden
Prognose

Om de mogelijke invloed van de voorgenomen plannen op de bomen te bepalen, hebben wij
eerst de kwetsbare boomzone bepaald. De kwetsbare boomzone is een cirkelvormige ruimte
rondom de boom, met de boom als middelpunt. De cirkel is zo groot als de kroondiameter
+ 1,5 m (zie ook de inventarisatielijst in bijlage 2). Vervolgens hebben wij op basis van het
meest recente ontwerp (zie ook de afbeeldingen in hoofdstuk 2) en de kwetsbare boomzone
een eerste prognose gemaakt van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen plannen op de
bomen. In tabel 2 staan de ingeschatte gevolgen van de plannen voor de bomen. Daaronder
lichten wij de verschillende gevolgen toe.
Tabel 2.

Projectinvloed oorzaak per boom

Gevolgen voorgenomen plannen

Boomnummer

Wortelschade
Riolering
Aanleg wadi’s in gazons
Aanleg wadi’s langs de
rijbaan
Flexibel maken/vervangen
gasleiding
Vervangen waterleiding
Herstraten en herinrichten
Boomschade (aanrijden
stam(voet) of kroon)
Bodemverdichting
Bronbemaling
Niet in ontwerp opgenomen
Op voldoende afstand

28 t/m 32, 57, 58, 68, 69, 94 t/m 97, 99 t/m 160, 200 t/m 227, 230
t/m 234 en 239 t/m 285, 320 en 321
75, 85 t/m 93, 228, 229, 230, 233 t/m 238, 286 t/m 294, 302 t/m 310
94 t/m 97, 99 t/m 160, 200 t/m 216, 243 t/m 285
31, 32, 94, 100, 158, 271 t/m 274
76 t/m 84, 94 t/m 97, 99 t/m 113, 200 t/m 216, 251 t/m 285
22, 23, 26 t/m 32, 57, 58, 68, 69, 73, 74, 76 t/m 84, 94 t/m 97, 99
t/m 110, 112 t/m 160, 166 t/m 216, 243 t/m 285
Alle bomen in de omgeving
Alle bomen die niet in de verharding staan
Alle bomen in de omgeving
24, 25, 33, 34, 35, 40 t/m 47, 49 t/m 56, 59 t/m 66, 72, 98, 295 t/m
301, 311 t/m 318, 320, 323, 324 en 325
1 t/m 21, 36, 37, 38, 39, 70, 71, 161 t/m 165

Niet in het ontwerp opgenomen
In totaal zijn vijftig bomen niet in het ontwerp opgenomen. De bomen hebben een slechte
kwaliteit of vooraf is al voorzien dat de bomen de voorgenomen werkzaamheden niet zullen
verdragen.
Wortelschade
Een aantal werkzaamheden gaat naar verwachting gepaard met (on)acceptabel verlies van
wortels. Hierdoor ontstaat conditieverlies, boomsterfte of instabiliteit. De te verwachten schades
vormen invalspoorten voor parasitaire schimmels. De verschillende werkzaamheden die
wortelschade kunnen veroorzaken zijn hieronder beschreven:
Vervangen en aanleg riolering
Het graven van een sleuf voor de aanleg van het HWA- en DWA-riool vindt vooral plaats in de
rijbaan. Afhankelijk van de hoeveelheid beworteling onder de verharding geeft dit wortelschade.
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Aanleg wadi’s in gazons
De wadi’s in de gazons van de Lindenlaan, Iepenlaan, Populierenlaan en Sportlaan ter hoogte
van huisnummer 46 komen tot op 2,5 m vanaf de stamvoet. Het graven onder kroonprojecties
geeft wortelschade. Met name afgraven op korte afstand van de bomen geeft aanzienlijke
wortelschade. Door het afgraven van de bodem gaat ook doorwortelbare ruimte verloren.
Hierdoor neemt de conditie van de bomen af.
Aanleg wadi’s langs de rijbaan
Langs een aantal straten komt tussen de rijbaan en de bomen een langgerekte, ondiepe wadi
(greppel) om (regen)water vanaf straat af te voeren. Dit betreft de groenstrook tussen de
Sportlaan en de sportvelden, de gehele Eikenlaan, een deel van de Lindenlaan, Kastanjelaan,
Iepenlaan en Beukenlaan. De wadi’s tussen de Sportlaan en de sportvelden komen deels in de
huidige rijbaan en deels in de huidige groenstrook. Doordat op korte afstand van de stamvoet
gegraven wordt, is de wortelschade aanzienlijk. Door het afgraven van de bodem gaat ook
doorwortelbare ruimte verloren. Hierdoor neemt de conditie af. In de Eikenlaan kan de wadi niet
over de gehele lengte aangelegd worden in verband met de wortelaanzetten en intensieve
beworteling.
Flexibel maken gasleiding
Op meerdere locaties in het projectgebied wordt door Enexis de gasleiding flexibel gemaakt om
werkzaamheden aan het riool mogelijk te maken. Hiervoor moet nabij bomen gegraven worden
met niet acceptabele wortelschade tot gevolg.
Vervangen waterleiding
Op meerdere locaties in het projectgebied worden de huisaansluitingen van de waterleiding
vernieuwd. Hiervoor moet nabij bomen gegraven worden met ernstige wortelschade tot gevolg.
Herstraten en herinrichten
Voor het herstraten neemt men eerst de huidige verharding op en plaatst deze later terug.
Doordat in meerdere straten de bomen tussen de rijbaan en het trottoir staan, is de
doorwortelbare ruimte beperkt. Veel bomen wortelen onder het trottoir door en benutten de
voortuinen als doorwortelbare ruimte. Verwijderen van verhardingen geeft dan ook
wortelschade.
Om de parkeerplaats bij de Sportlaan / Wilgenlaan op een andere wijze te ontsluiten, wordt de
toerit vanuit de Sportlaan gemaakt. Deze toerit komt tot op 1,75 m van boom 23 en geeft
wortelschade.
Bodemverdichting
Doordat de werkzaamheden deels ook onder de kroon plaatsvinden, is de kans groot dat
onverharde doorwortelde bodem en daarmee toekomstige doorwortelbare ruimte te zeer
verdicht raakt. Hierdoor neemt de wortelactiviteit af, kunnen wortels zelfs afsterven en kunnen
nieuwe wortels niet tot ontwikkeling komen. Dit geldt zeker wanneer deze activiteiten in natte
omstandigheden worden uitgevoerd.
Boomschade
De kans op het aanrijden van stamvoet, stam of kroon is gezien de te verwachten activiteiten
groot. Er wordt immers dichtbij de bomen gewerkt. Zo wordt in de Kastanjelaan sleufbekisting
toegepast. Een kraan heeft voldoende werkhoogte nodig om de schotten te plaatsen. In de
Kastanjelaan is een werkhoogte van circa 5 m aanwezig. Schades aan stamvoet, stam of kroon
vormen gemakkelijke invalspoorten voor parasitaire schimmels en bovendien verstoren schades
de sapstromen. Na beschadiging kan de conditie afnemen en door infectie kunnen de bomen
vervroegd uitvallen.
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Bronbemaling
Voor de aanleg van de riolering vindt bronbemaling plaats, wat leidt tot grondwateronttrekking.
Bomen tot in de wijde omgeving lopen in het groeiseizoen het gevaar te verdrogen.
Het grondwater bevindt zich binnen bereik van de boomwortels. De bomen zijn voor hun
vochtvoorziening in belangrijke mate afhankelijk van het grondwater. Veranderingen in het
grondwaterpeil kunnen daarom een negatief effect op de bomen hebben.

6.2

BEA-onderzoek
Op basis van de nulmeting en de prognose van de projectinvloed hebben wij per boom bepaald
welke onderzoeken in het kader van de BEA nodig zijn.
Groeiplaatsonderzoek
In de effectanalyse van mei 2020 hebben wij ter hoogte van boom 23, 32, 100, 105, 121, 131, 151,
171, 207, 222, 261 en 286 een onderzoek uitgevoerd naar de bodem en de beworteling. Op
9 augustus 2021 hebben wij aanvullend onderzoek uitgevoerd bij boom 32, 80, 112, 244, 261 en
309. Met deze onderzoeken stellen wij vast of en in welke mate de voorgenomen activiteiten
van invloed zijn op de bomen. In totaal hebben wij negentien grondboringen gemaakt en zestien
proefsleuven gegraven. De locatie van de groeiplaatsonderzoeken en nummering hebben wij
weergegeven op de projecttekening in bijlage 1.
Bodem
De opbouw van het bodemprofiel is redelijk homogeen in de wijk. Onder verhardingen is een cunet
van circa 20 cm aanwezig. Hieronder bestaat de bodem tot ongeveer 1 m diepte uit humusarm
zand. Daaronder bestaat de ondergrond uit zandige klei of klei (zie foto 7 t/m 19). In de Sportlaan
ter hoogte van huisnummer 8, Lindenlaan, Sparrenlaan en Kastanjelaan is stelbeton onder de
opsluitbanden en molgoot toegepast. Foto 20 t/m 23 laten de grondboringen bij de aanvullende
onderzoeken zien. De bodemopbouw is vergelijkbaar met de eerdere onderzoeken.
In (een deel van) de Lindenlaan, Kastanjelaan en Beukenlaan hebben wij handmatig vastgesteld
dat de bodem tussen 20 en 60 cm diepte verhoogd verdicht is. In de gazons en groenstroken
is het beeld vergelijkbaar. De eerste 20 tot 50 cm bestaat uit matig humeus zand met daaronder
humusarm zand tot ongeveer 1 m diepte. Daaronder bestaat de ondergrond uit zandige klei of
klei. Alle bodemprofielen zijn weergegeven op foto 7 t/m 23.
Bodemvocht
De kleilaag op ongeveer 1 m diepte is vochtig. Het is niet duidelijk of dit capillair vocht vanuit
het grondwater is, of een storende (klei)laag.
Bodemprofiel in de Sportlaan bij de T-kruising met de Wilgenlaan, boom 32

Bodemprofiel in de Sportlaan bij boom 131
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