Beeld van intensieve oppervlakkige beworteling in het zuidelijke deel van de Sportlaan bij
boom 151

Intensieve beworteling naast boom 264 in de Eikenlaan. Bij het graven van een wadi van
15 cm diepte komen de wortels vrij te liggen

Beeld van beworteling in het trottoir van de Eikenlaan ter hoogte van boom 261

In de Kastanjelaan is tussen boom 112 en de tuinen de beworteling zeer intensief
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In het trottoir bij boom 32 zijn grote gestelwortels op 10 cm diepte aanwezig

Beeld van fijne oppervlakkige en dikkere beworteling op 45 cm diep, in het gazon van de
Iepenlaan bij boom 286

Bij boom 309 in het gazon van de Populierenlaan is de beworteling extensief

Beeld van (zeer) intensieve beworteling in de groenstrook tussen de Sportlaan en de
sportvelden
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Beeld van matig extensieve beworteling in de Sportlaan bij de parkeerplaats, boom 23
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7

BEA-advies
Indeling

Op grond van onze nulmeting en ons BEA onderzoek hebben wij een advies opgesteld voor de
verantwoorde handhaving van de bomen. De uitkomsten hebben wij samengevat in
tabel 3, exclusief de 54 bomen die niet in het ontwerp zijn opgenomen. Wij hanteren hierbij de
volgende klassenindeling:
•
goed:
geen ‘noemenswaardige’ maatregelen nodig voor een duurzame
handhaving van de boom;
•
voldoende:
beperkte maatregelen nodig (zie paragraaf 7.2) voor een duurzame
handhaving van de boom;
•
onvoldoende:
specifieke maatregelen nodig (zie paragraaf 7.3) voor een duurzame
handhaving van de boom;
•
slecht:
ingrijpende maatregelen nodig (zie paragraaf 7.3) voor een duurzame
•

zeer slecht:

Tabel 3.

handhaving van de boom;
fatale belemmeringen voor duurzame handhaving van de boom.

Handhavingsadvies bomen

Klasse
Goed

Boomnummer
1 t/m 21, 36 t/m 39, 70, 71, 161 t/m 165, 228, 229 en 235 t/m 238

Voldoende

23, 26, 27, 29, 30, 57, 58, 68, 69, 73, 74, 76 t/m 84, 93, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 127,
128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 177 t/m
187, 231, 232 en 239 t/m 250

Onvoldoende

22, 28, 75, 85 t/m 92, 94 t/m 97, 99, 100, 116, 118, 154, 155, 167, 168, 172 t/m 174, 176, 188
t/m 216, 230, 233, 234, 251 t/m 256, 286 t/m 294, 302 t/m 310

Slecht

31, 32, 101 t/m 110, 112, 113, 121, 124 t/m 126, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 147, 149,
151, 158, 166, 169, 170, 171, 175, 217 t/m 227, 257 t/m 285

Zeer slecht

7.2

319, 321, 322

Werken rond bomen
Voor de bomen die wij hebben ingedeeld in de klassen ‘goed’ en ‘voldoende’ zijn geen
ingrijpende maatregelen noodzakelijk voor duurzaam behoud. Dat wil zeggen dat er geen
ontwerpaanpassingen of aangepaste werkwijzen nodig zijn om de bomen duurzaam te
behouden. Maar de bomen en hun groeiplaatsen moeten tijdens de werkzaamheden wél goed
worden beschermd. Voor alle bomen binnen het projectgebied gelden algemene verboden en
randvoorwaarden, zoals omschreven in het hoofdstuk 2 Handboek Bomen. In bijlage 4 vindt u
de bomenposter ‘Werken rond bomen’. Er moet voor de start van de werkzaamheden een
goedgekeurde uitwerking van de randvoorwaarden zijn in de vorm van een werkplan. In het
werkplan, dat moet worden opgesteld conform H2 van het handboek Bomen, beschrijft de
aannemer op welke manier hij de werkzaamheden uitvoert om schade aan de bomen en
kwaliteitsverlies van de groeiplaatsen te voorkomen. Daarnaast zijn voor de bomen in de klasse
‘voldoende’, ‘onvoldoende’ en ‘slecht’ de volgende, algemene adviezen van toepassing:
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Verplaatsen van kantopsluitingen
Op diverse plekken voorziet het ontwerp in het versmallen van de rijbaan en daarmee het
verder van de bomen verplaatsen van de kantopsluitingen. Hoe verder, hoe kleiner de kans op
beschadiging van belangrijke wortels. Daarom adviseren wij bij het opstellen van het definitief
ontwerp te beoordelen of nabij bomen de kantopsluitingen nog wat verder van de bomen
kunnen worden verplaatst. Met name op plekken waarin dit nabij bomen nog niet is voorzien.
Vernieuwen verhardingen
Voor het vernieuwen van verhardingen zoals het trottoir, moet klein materieel worden ingezet,
bijvoorbeeld een minigraver of door handmatig te werken. Of machines moeten echt buiten de
kroonprojectie worden opgesteld. Dit vermindert wortelschade. Graaf in het trottoir maximaal
10 cm af voor een nieuw aan te brengen cunet. Ontzie daarbij dikke wortels en kluwens van
fijne beworteling. Pas een grof cunetzand toe om de vorming van meer oppervlakkige wortels
enigszins te beperken. Beworteling dikker dan 4 cm moet behouden blijven of correct worden
afgezet door een boomdeskundige, zie hieronder ‘Omgang met wortels’.
Rioolhuisaansluitingen
De ligging van de huisaansluitingen kon niet eenvoudig achterhaald worden. In het werk moeten
de huisaansluitingen die zich binnen de kwetsbare boomzone bevinden (dat is de rand van de
kroon + 1,5 m, zie ook bijlage 2), handmatig worden vrij te graven. Zie ook hieronder ‘Omgang
met wortels’.
Omgang met wortels
Het graafwerk, opnemen van de verhardingen en profileren van het cunet moet worden
uitgevoerd onder begeleiding van een boomdeskundige. De boomdeskundige moet er samen
met de aannemer voor zorgen dat er gewerkt wordt conform het Handboek Bomen. Specifieke
aandacht is nodig voor:
•
het niet beschadigen van wortels groter dan 4 cm diameter;
•
het niet verwijderen van te veel wortels en zeker geen stabiliteitswortels;
•
het indien nodig netjes snoeien van beschadigde wortels.
Uitvoeringsperiode
Omdat de werkzaamheden bij veel bomen gepaard gaan met verlies van wortels, moeten de
werkzaamheden uitgevoerd worden in de rustperiode van de bomen. Dit is in de maanden
oktober t/m maart. Dit is nodig om te voorkomen dat bomen die in blad staan, ineens
geconfronteerd worden met verlies aan opnamecapaciteit van water.
Toepassen groeiplaatsverbetering
Wij adviseren om de voorgenomen werkzaamheden aan te grijpen om gelijktijdig
groeiplaatsverbeteringen uit te voeren. Door slimme toepassingen kan de kans op verdere
wortelontwikkeling in particuliere tuinen en de ontwikkeling van verhardingsopdruk enigszins
worden vertraagd. Bovendien kan de conditie van de bomen hiermee verbeterd worden.

7.3

Aanpassingen werkwijze en maatregelen
Voor de bomen in de klassen ‘onvoldoende’ of ‘slecht’ zijn specifieke maatregelen noodzakelijk
voor duurzaam behoud. Het gaat om een aangepaste werkwijze, aanpassingen aan het ontwerp
of een combinatie van beide. Ook deze maatregelen moeten goed worden beschreven in het
Werkplan (zie ook paragraaf 7.2). Per straat zijn de te nemen maatregelen en aanpassingen in
de werkwijze benoemd.
Sportlaan ter hoogte van de parkeerplaats (boom 23 t/m 32, 73 t/m 75)
Op korte afstand van boom 32 komen rioolputten in de rijbaan en wordt op korte afstand van
de boom gegraven (zie foto 43). De beworteling groeit tot onder de molgoot (tussen verharding
en stelbeton) en veroorzaakt daar nu verhardingsopdruk. Om de boom te behouden, moet de
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aannemer kiezen voor een manier waarop niet verder dan het huidige stelbeton hoeft te worden
ontgraven (en waarbij het huidige stelbeton gehandhaafd blijft). Bijvoorbeeld door tegen het
stelbeton sleufbekisting aan te brengen of korte damwanden toe te passen. Bedoeld wordt tegen
het stelbeton wat zich onder de molgoot naast de rijbaan en de daar aanwezige kantopsluiting
bevindt
Ook steekt hier de waterleiding vanuit de Wilgenlaan over en komt op korte afstand langs de
boom. De waterleiding moet hier ten minste 2 m naar het noorden opschuiven om de boom te
behouden. Bij boom 31 en 32 wordt daarnaast ook de gasleiding in het trottoir flexibel gemaakt
(zie foto 44). Door de grove beworteling kan hier geen sleuf gegraven worden. Er moet onder
de beworteling door worden gewerkt. Boom 75 staat op 2,5 m van de rand van de te graven
wadi. Dit is net onder de rand van de kroonprojectie. Wortelschade is geschat op minder dan
15%. Dit is acceptabel. De graafwerkzaamheden onder de kroonprojectie moeten onder toezicht
van een boomdeskundige plaatsvinden.
Ligging van de putten ter plaatse van boom 32 in de Sportlaan. In geel het DWA-riool en
in blauw het HWA-riool

In het trottoir bij boom 32 wordt de gasleiding flexibel gemaakt.

In de nieuwe situatie wordt de parkeerplaats ontsloten vanuit de Sportlaan (zie foto 45).
Boom 24 en 25 worden verwijderd omdat op die plekken de toe- en uitrit is gepland. De aanleg
van een puinfundering en cunet komt tot 1,8 m vanaf boom 23. Uit het groeiplaatsonderzoek
blijkt dat hier fijne beworteling groeit. Graafwerkzaamheden geven minder dan 15% wortelverlies.
Dit is acceptabel De graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een boomdeskundige.
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Voor het ontsluiten van de parkeerplaatsen (rode lijn) wordt op 1,8 m van boom 23
gegraven

Sportlaan ter hoogte van de Sportvelden (boom 114 t/m 165)
In dit deel van de Sportlaan wordt de rijbaan versmald en langwerpige wadi aangelegd tot tegen
de groenstrook (zie foto 46). Uit het groeiplaatsonderzoek blijkt dat de beworteling in deze
groenstrook zeer intensief is. Graafwerkzaamheden en het verwijderen van de opsluitband in de
groenstrook geven dan ook ernstige wortelschade. Een langwerpige wadi over de gehele lengte
van de straat is niet mogelijk, omdat dan aanzienlijke wortelschade is te verwachten bij boom
116, 118, 124, 126, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 154. Het ontwerp van de wadi
moet worden aangepast van één lange wadi naar een ter hoogte van de bomen onderbroken
wadi. Bij boom 116, 118, 124, 126, 129, 131, 133, 135, 137, 147 en 149 moet binnen een straal van 3 m
vanaf het hart van de stam niet ontgraven worden. Bij boom 139, 142, 143, 144, 151 moet binnen
een straal van 4 m vanaf het hart van de stam niet ontgraven worden. Het verwijderen van de
huidige opsluitbanden en kolken moet zodanig worden uitgevoerd, dat de onder- en
achterliggende wortels niet beschadigen. Behandel de groenstrook als een beschermd
boomgebied en zet deze af met een (bouw)hekwerk.
Bij boom 158 (vlak na de bocht in de Sportlaan) wordt de gasleiding flexibel gemaakt.
Deze komt vrijwel onder de boom te liggen (zie afbeelding 6). Om de boom te behouden, moet
de leiding verlegd en daarvoor mag niet binnen 2 m vanaf de boom worden ontgraven.
In de Sportlaan wordt de rijbaan versmald en in het vrijgekomen deel komt een
langwerpige wadi
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Boom 158 staat op de aan te passen gasleiding

Sportlaan, zuidelijk deel (boom 228 t/m 250)
In het zuidelijke deel van de Sportlaan staan haagbeuken op voldoende afstand tot de
graafwerkzaamheden voor de riolering. Alleen boom 230 en 233 staan dicht op de hiervoor
benodigde graafwerkzaamheden. Omdat de bomen in het gazon geknot zijn, is de benodigde
groeiplaats beperkt tot circa 2,5 m uit de stam. Er mogen bij boom 230 en 233 geen ontgravingen
plaatsvinden binnen 2,5 m vanaf het hart van de stamvoet.
Bij boom 243 t/m 250 komt op circa 1,5 m vanaf de stamvoet een ondiepe wadi te liggen. Uit
het groeiplaatsonderzoek ter hoogte van huisnummer 43 bleek dat de beworteling erg extensief
is. De wadi langs de rijbaan kan aangelegd worden.
Kastanjelaan (boom 102 t/m 113 en 279 t/m 285)
In de Kastanjelaan wordt het riool diep aangelegd. Het toepassen van sleufbekisting is
noodzakelijk en deze moet op minimaal 2 m vanaf de bomen worden aangebracht. Belangrijk
is dat niet verder wordt ontgraven dan strikt noodzakelijk voor de sleufbekisting en dat na
ontgraven de eventuele open ruimte tussen de bekisting en de bomen direct wordt aangevuld
met zand om afkalven te voorkomen. Belangrijk hierbij is dat boven de sleufbekisting de
werkhoogte voor een kraan beperkt is tot 5 m om schade aan de kronen van de bomen te
voorkomen. De aannemer moet de keuze van materieel hierop afstemmen. De kraanmachinist
moet ook goed geïnstrueerd worden om schade te voorkomen. Verder moet de installatie voor
de benodigde bronnering zodanig geplaatst worden, dat er geen schade aan de bomen en de
wortels ontstaat. Kies een locatie buiten de kroonprojectie van de bomen.
Het trottoir achter de bomen komt te vervallen. De verharding moet handmatig, verwijderd
worden om wortelschade te voorkomen. Verder worden de huisaansluitingen van de
waterleidingen vervangen. De hoofdwaterleiding ligt onder het huidige trottoir. Dat betekent dat
bij het maken van de huisaansluitingen veel wortels verwacht kunnen worden. Er moet daarom
onder de doorwortelde laag door worden gewerkt, zodat wortels onbeschadigd blijven.
Bijvoorbeeld door handmatig graven of door middel van grondzuigtechniek. De aansluitingen
voor Kastanjelaan huisnummer 7 en 9 staan nu vlak langs enkele bomen ingetekend. Deze
aansluitingen moeten onder een van de huidige uitritten worden aangelegd, waardoor veel meer
wortels gespaard blijven (zie afbeelding 7). Als er gewerkt wordt aan de waterleiding en de
huisaansluitingen moet er toezicht zijn van een boomdeskundige.
Tussen de bomen en de rijbaan is een ondiepe wadi gepland op korte afstand van de bomen.
Maar deze wadi kan niet volgens plan worden aangelegd, omdat hierbij schade ontstaat aan de
beworteling van de bomen die naast de rijbaan staan. Binnen een straal van 2 m vanaf het hart
van de stamvoet van de bomen mag niet worden ontgraven
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Het tracé van de huisaansluitingen voor water moet aangepast worden om
(gestel)wortels te sparen. De aanpassing is in blauw weergegeven.

Wilgenlaan (boom 33 t/m 71)
In totaal 24 bomen in de Wilgenlaan zijn niet opgenomen in het nieuwe ontwerp omdat er
aanzienlijk wortelverlies is te verwachten als gevolg van de geplande werkzaamheden.. Mogelijk
kan een deel van de bomen verplant worden met een verplantmachine. Dat is niet geheel zonder
risico. Maar wij verwachten dat 70-80% van de bomen dit zullen overleven, mits geknot
voorafgaand aan het verplanten. Ondanks dat boom 57, 58 en 68 t/m 71 binnen circa 2 m van
de graafwerkzaamheden staan, is het wortelverlies gering en kunnen deze bomen behouden
blijven.
Wilgenlaan – fietspad (boom 59 en 319 t/m 325)
De bomen langs de doorsteek naar het fietspad (boom 59, 319 t/m 325) kunnen niet behouden
worden vanwege de aanleg van het riool en de bijbehorende putten. Ter hoogte van boom 59
en 320 t/m 322 is geen ruimte voor een alternatief riooltracé. Met name boom 320 t/m 325
moeten onder begeleiding en toezicht van een boomdeskundige zodanig verwijderd worden dat
de overige bomen in de omgeving niet beschadigen.
Walnotenlaan
In de Walnotenlaan wordt de bestrating vernieuwd. Dit heeft nauwelijks effecten op de bomen
zolang zorgvuldig wordt gewerkt (zie bijlage 4).
Lindenlaan (boom 85 t/m 100)
In de Lindenlaan wordt er op circa 4 m vanaf boom 85 t/m 93 gegraven voor de wadi’s.
Op deze afstand kunnen toch nog wortels worden aangetroffen. De wadi’s moeten worden
uitgegraven onder toezicht van een boomdeskundige die kan bepalen welke wortels behouden
moeten blijven en welke correct afgezet kunnen worden. Ook hier worden de huisaansluitingen
van de waterleiding vervangen. Deze zijn vlak langs boom 90 en 91 ingetekend. De oude
huisaansluitingen moeten onder toezicht van een boomdeskundige verwijderd worden op een
manier waarop geen wortelschade ontstaat. Bijvoorbeeld door handmatig vrijgraven. En de
nieuwe huisaansluitingen moeten onder de huidige inritten aangelegd worden, zodat de
wortelkluiten zo veel mogelijk worden vermeden.
Boom 94 t/m 100 staan langs de rijbaan. Door de bodemverdichting in de rijbaan, wortelen de
bomen hier extensief. Graafwerkzaamheden voor de aanleg van het riool geven daarom slechts
een gering wortelverlies, wat door de bomen wordt verdragen. Wel moeten de molgoot en het
stelbeton zodanig verwijderd worden dat er geen wortelschade ontstaat. Bij boom 94 en tussen
boom 99 en 100 wordt de gasleiding, die hier de straat oversteekt, flexibel gemaakt. In het
ontwerp ligt dit ingetekend op 50 cm van de stamvoet. Het tracé moet hier verlegd worden tot
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ten minste 3 m vanaf de bomen. En er moet onder het wortelpakket (dus ten minste 1 m diep)
door worden gewerkt, omdat zelfs op 3 m afstand nog veel wortels worden verwacht. Om
eenvoudiger en zonder kans op schade aan boomwortels te werken moet overwogen worden
de oversteek te realiseren ter hoogte van boom 98. Boom 98 is in slechte staat en moet toch
verwijderd worden.
Eikenlaan (boom 257 t/m 278)
Uit de groeiplaatsonderzoeken blijkt dat in het trottoir de beworteling zeer intensief is. Ook in
de rijbaan van de Eikenlaan is tot op 1 m uit de stamvoet de eerste 10 cm zeer intensief
doorworteld. Dieper in de bodem is de beworteling onder de rijbaan extensief. De proefsleuf is
gegraven op de rand van de te graven sleuf voor de riolering (zie foto 47). Dit is ook ongeveer
ter hoogte van de nieuw aan te brengen kantopsluiting. Hier graven geeft tot 15% wortelverlies.
Dit is acceptabel, maar heeft conditieverlies tot gevolg. De graafwerkzaamheden moeten ook
hier uitgevoerd worden onder toezicht van een boomdeskundige. Deze kan eveneens wortels
correct afzetten. En om de bomen de mogelijkheid te geven weer te herstellen,
is groeiplaatsverbetering onder de rijbaan noodzakelijk.
Aanleg wadi
De aanleg van de wadi (zie foto 48) kan in de Eikenlaan niet plaatsvinden. Door het ontgraven
ontstaat ernstige wortelschade aan de wortels die nu onder de rijbaan en onder en tegen de
kantopsluitingen groeien.
Vervangen trottoir
Het trottoir wordt vervangen door groen. Dit is een positieve ontwikkeling voor de bomen,
omdat de kwaliteit van de groeiplaats hierdoor sterk verbetert. Bij het verwijderen van de tegels
moet met klein materieel, zoals een minigraafmachine en eventueel handmatig, worden gewerkt
om wortelschade te voorkomen. De bodem onder het trottoir mag niet worden ontgraven. Wij
adviseren het cunetzand met een grondzuiger zo veel mogelijk te verwijderen en te vervangen
door Teelgrond van de gemeente Tilburg. Dit is verrijkte teelgrond met een organische
stofgehalte van 7-9%. Let er ook op dat bij het aanbrengen van onderbeplanting geen
wortelschade ontstaat
Werkzaamheden gasleiding
Nabij boom 31, 32, 94, 100, 158 en 271 t/m 274 wordt de gasleiding flexibel gemaakt. Hier moet
onder de wortels door worden gewerkt door handmatig en/of met een grondzuiger de benodigde
sleuven te graven. Of door middel van sleufloze technieken, zoals bijvoorbeeld raketteren. De
aannemer moet kiezen voor een werkwijze die wortelschade voorkomt.
Intensieve oppervlakkige beworteling in de Eikenlaan op de rand van de te graven
werksleuf
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Aanleg wadi vlak naast de bomen

Iepenlaan en Populierenlaan (boom 286 t/m 301)
De situaties in de Iepenlaan en Populierenlaan zijn vergelijkbaar. In het ontwerp wordt in het
gazon op circa 2,5 m vanaf de bomen gegraven voor de aanleg van wadi’s. Bij het
groeiplaatsonderzoek werd dikkere beworteling (tot 4 cm diameter) aangetroffen op 45 cm
diepte (Iepenlaan), maar ook extensieve beworteling (Populierenlaan). De wadi’s mogen
maximaal 40 cm diep worden gegraven en alleen onder toezicht van een boomdeskundige.
De sierkersen langs de rijbaan in de Iepenlaan en de bolcatalpa’s in de Populierenlaan zijn niet
opgenomen in het ontwerp. De huisaansluitingen van de waterleidingen worden vernieuwd.
De bestaande waterleiding moet waar mogelijk worden verwijderd. De nieuwe waterleidingen
moeten onder de huidige opritten aangelegd worden.
Beukenlaan (boom 200 t/m 216 en 251 t/m 256)
De dichtstbijzijnde riolering komt in de lijn van de huidige riolering te liggen. Dit is op 3,3 m
van de rand van de groenstrook waarin de beuken staan. Doordat de beworteling tot tegen het
stelbeton onder de molgoot en opsluitband groeit en vrijwel niet in de rijbaan, is de
wortelschade gering. Bij het verbreden van de groenstrook moeten het trottoir,
de opsluitband en het stelbeton zodanig worden verwijderd dat geen wortelschade ontstaat.
De langwerpig wadi komt in de huidige rijbaan te liggen, waardoor vooral oppervlakkige, vrij
dunne wortels beschadigd worden. Dikke wortels worden onder de rijbaan niet verwacht, maar
mocht bij de aanleg beworteling dikker dan 4 cm aangetroffen worden, dan moet de wadi
plaatselijk minder diep gemaakt worden.
De huisaansluitingen op de waterleiding in het trottoir worden vervangen. Gezien de intensieve
beworteling ontstaat bij het machinaal vrijgraven van de waterleiding veel wortelschade. Er
moet daarom gekozen worden voor een werkwijze waarbij geen wortelschade ontstaat.
Bijvoorbeeld door het handmatig graven van de benodigde sleuven en/of de inzet van
grondzuigtechniek en hierbij onder belangrijke wortels door te graven. Of door het toepassen
van sleufloze technieken, zoals bijvoorbeeld raketteren.
Het trottoir achter de bomen komt net als in de Eikenlaan te vervallen. De verharding moet
handmatig of met klein materieel, zoals een minigraafmachine, erg voorzichtig worden
verwijderd om wortelschade te voorkomen. Met name omdat beuken ook nog eens erg kwetsbaar
zijn. De bodem onder het trottoir mag niet worden ontgraven. Wij adviseren het cunetzand met
een grondzuiger zo veel mogelijk te verwijderen en te vervangen door Teelgrond van de
gemeente Tilburg. Dit is verrijkte teelgrond met een organische stofgehalte van 7-9%. Let er ook
op dat bij het aanbrengen van onderbeplanting geen wortelschade ontstaat.
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Sparrenlaan (boom 217 t/m 227)
Om wortelverlies te voorkomen, moet de huidige rand van de groenstrook als uiterste rand van
de werksleuf worden aangehouden. Het riool moet minimaal 25 cm naar het midden van de
rijbaan worden verlegd. Ook moet de verharding binnen de kroonprojectie met klein materieel
of handmatig verwijderd worden om wortelschade te voorkomen.
Essenlaan (boom 166 t/m 199)
In de Essenlaan staan aan beide zijden van de rijbaan essen. Het riool wordt gerelined en dat
heeft geen effect op de bomen, zolang de aannemer de boorputten maakt op plekken buiten
de kroonprojectie van de bomen. De bomen staan op korte afstand van de rijbaan. Voor het
herstraten moet de huidige verharding binnen de kroonprojectie met klein materieel of
handmatig worden verwijderd om wortelschade te voorkomen.

7.4

Aanvullend advies
Boombeschermingsplan
Er moet een gedetailleerd boombeschermingsplan opgesteld worden waarin de voorschriften en
aanbevelingen uit deze BEA worden verwerkt. Het Handboek Bomen hanteert voor een
boombeschermingsplan de naam ‘Goedgekeurd Werkplan’. Het werkplan moet opgesteld worden
aan de hand van hoofdstuk 2 uit het Handboek Bomen 2018.
Grondwaterverandering
Het veranderen van de grondwaterstand heeft doorgaans een (ernstig) negatief effect op de
levensduur van de bomen. Vooral beuken zijn zeer gevoelig voor (tijdelijke) grondwaterschommelingen. Het is niet duidelijk hoe diep het grondwater zich bevindt. Maar er moet voor
de werkzaamheden bronbemaling worden toegepast. Daarom moet het werk uitgevoerd worden
in de rustperiode van bomen. Dan is hun behoefte aan vocht minimaal. De rustperiode is
ongeveer van oktober tot maart. Moet toch buiten de rustperiode worden gewerkt? Dan is het
monitoren van de watervoorziening (bodemvocht en grondwaterpeil) tijdens de werkzaamheden
noodzakelijk. In dat geval moet in het werkplan worden beschreven hoe en door wie water moet
worden gegeven als de ondergrens dreigt te worden overschreden.
Toezicht en controle
Bij 52 bomen is tijdens de werkzaamheden toezicht en controle nodig door een boomdeskundige.
Dit is nodig om er samen met de aannemer op toe te zien dat bij werkzaamheden nabij de
bomen de beste keuzes worden gemaakt bij het ontzien van boomwortels. De boomdeskundige
is bovendien aanspreekpunt voor boomtechnische knelpunten. De boomdeskundige mag ten
allen tijden het werk stilleggen wanneer er niet gewerkt word conform het Handboek bomen
en/of het goedgekeurd werkplan en/of de gemaakte afspraken met de boomdeskundige. Middels
goedgekeurd werkplan kunnen vooraf afspraken worden gemaakt op welke manier het werk
uitgevoerd kan worden.
Bij welke bomen dit van groot belang is, is weergegeven op de kaart in bijlage 5. Maar ook voor
de werkzaamheden bij alle overige bomen geldt dat steekproefsgewijs controle en toezicht
nodig is om te beoordelen of de voorschriften uit het bestek worden nageleefd. Boomschade
wordt zo geminimaliseerd.
Te verplanten bomen
Ook bij het eventueel verplanten van bomen is altijd toezicht nodig door een boomdeskundige
(European Tree Technician).
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