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1. PROJECTGEGEVENS

In opdracht van Gemeente Tilburg is door Pius Floris Boomverzorging Vught een I-Tree analyse uitgevoerd op
de bomen staande binnen project de Sportlaan e.o. te Udenhout. In dit onderzoek is deels uitgegaan van
boomgegevens zoals opgenomen in het beheersysteem van Gemeente Tilburg en deels zijn aanvullende
boomgegevens opgenomen.
AANLEIDING EN PLANVORMING
Binnen project Sportlaan e.o. te Udenhout, waar grootschalige reconstructies zijn beoogd, is de vraag gerezen
of (en wanneer) bomen in het project zouden moeten kunnen wijken voor duurzame herplant. Een belangrijk
aspect in het kader van de mogelijke overwegingen kan gevonden worden in de milieutechnische baten
(ecosysteemdiensten) die bomen kunnen bieden aan hun directe omgeving.
I-Tree is een relatief nieuwe en objectieve tool die inzicht kan bieden in een aantal van deze baten. Door een
uitgebreid I-Tree onderzoek uit te voeren kunnen nieuwe inzichten worden verschaft die mogelijk van invloed
kunnen zijn op de keuze voor behoud of vervangen van bomen binnen een specifiek project.

Afbeelding 1: Areaal bebouwd Udenhout (links) en areaal buurt Zeshoeven (rechts), zoals gebruikt in dit onderzoek

METHODE
I-Tree biedt twee toepasbare tools die ieder op hun eigen manier inzicht geven in de baten van bomen. In dit
onderzoek zijn zowel I-Tree Eco als I-Tree Canopy toegepast. Binnen I-Tree Eco worden de bomen op
individueel niveau opgenomen, waarna op boomniveau de baten inzichtelijk gemaakt worden. I-Tree Canopy
heeft betrekking op het totale kroonoppervlak binnen een afgegrensd areaal. De gekozen begrenzingen binnen
deze casus betreffen buurtniveau en dorpsniveau.
STATUS RAPPORT BINNEN PROJECT
Dit rapport heeft primair de intentie om inzicht te verschaffen de wijze waarop I-Tree toegepast kan worden in
het dagelijks beheer. Dit rapport is opgesteld als advies en dient ter overweging meegenomen te worden in de
verdere besluitvorming.
LOCATIE- EN SITUATIEBESCHRIJVING
De scope van het project betreft de volgende straten in de buurt Zeshoeven te Udenhout:
▪ Sportlaan;
▪ Wilgenlaan;
▪ Iepenlaan;
▪ Essenlaan;
▪ Lindenlaan;
▪ Populierenlaan;
▪ Beukenlaan;
▪ Kastanjelaan;
▪ Eikenlaan;
▪ Sparrenlaan.
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De buurt Zeshoeven vormt ongeveer de helft van de bebouwde kom van Udenhout en kenmerkt zich door
voornamelijk koopwoningen uit de periode 1965 tot 2005. Binnen de projectgrenzen staan met name tweeonder-één-kappers en vrijstaande woningen met voortuinen grenzend aan gemeentegrond. Het bomenbestand
bestaat grotendeels uit volwassen bomenrijen met een leeftijd van ca. 50 tot 60 jaar, waardoor het
projectgebied een groen karakter heeft.

Afbeelding 2: Soortspreiding binnen het projectgebied

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 is het volledige project van de Sportlaan e.o. weergegeven met daarin, in eenvoudige grafieken
en tabellen de basisuitkomsten vanuit I-Tree Eco en I-Tree Canopy. In hoofdstuk 3 wordt nader gekeken naar
de situatie van de Eikenlaan, waarin de huidige situatie, de situatie na potentiële vervanging en de situatie bij
gefaseerde verjonging middels I-Tree Eco inzichtelijk is gemaakt. In hoofdstuk 4 volgen conclusies en
aanbevelingen ten aanzien van de inzet van I-Tree binnen het keuzeproces.
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2. RESULTATEN I-TREE SPORTLAAN E.O.
I-TREE CANOPY
Door het uitvoeren van een I-Tree Canopy studie van zowel de bebouwde kom van Udenhout als de buurt
Zeshoeven kan inzicht verkregen worden in de actuele kroonbedekking in het dorp en de buurt waarin het
projectgebied ligt. I-Tree Canopy geeft inzicht in de totale oppervlakte van kroonprojecties binnen een specifiek
areaal. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigendom van de beplanting.
In de bebouwde kern Udenhout is in totaal 31% kroonbedekking (557 ha) aanwezig (foutmarge 2,45%). In de
buurt Zeshoeven is in totaal 34% kroonbedekking (26,4 ha) aanwezig (foutmarge 1,5%). Binnen de buurt zijn ca.
1.200 gemeentelijke bomen geregistreerd. Op basis van een Canopy studie waarbij enkel deze 1.200
gemeentelijke bomen zijn geregistreerd is een percentage kroonbedekking van 14% vastgesteld (foutmarge
1,98%). Dit wil zeggen dat 10 ha van de 26,4 ha kroonoppervlak in de buurt Zeshoeven wordt bepaalt door
gemeentelijke bomen.
Binnen het projectgebied zijn 405 gemeentelijke bomen aanwezig. Het totale kroonoppervlak van de
gemeentelijke bomen binnen het projectgebied bedraagt ca. 2,8 ha, zie afbeelding 3.

Afbeelding 3: Kroonbedekking gemeentelijke bomen (405 st) binnen projectgebied Sportlaan e.o.

Diensten die bomen leveren voor de omgeving hangen sterk samen met het totale kroonoppervlak.
Beoordeling op het ‘platte vlak’ is een goede eerste ‘baten-indicator’, maar het belang van soortspecifieke
eigenschappen (kroonvorm en Leaf Area Index) en algehele kroonconditie (zie afbeelding 4) zijn belangrijk voor
een volledige beoordeling.
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Afbeelding 4: Kwaliteit van de bomen binnen het projectgebied (o.b.v Digitree)

I-TREE ECO
I-Tree Eco geeft inzicht in de baten op boomniveau. Op basis van opnamekenmerken, waarbij boom- en
kroondimensies, kroonkwaliteit en soortspecifieke eigenschappen worden opgenomen, kan de software aan de
hand van lokaal bekende klimatologische data (KNMI) en vervuilingsstatistieken (RIVM) berekenen in welke
mate de bomen een bijdrage leveren aan het lokale klimaat.
I-Tree Eco geeft daarnaast de mogelijkheid om fictieve berekeningen te maken, waardoor (theoretische)
groeimodellen kunnen worden opgesteld. Aan de hand van deze modellen kan worden beoordeeld in welke
mate een potentiële boomvervanging -op termijn- kan bijdragen aan het lokale klimaat. Bij de soortkeuze voor
in het kader van vervanging kan specifieke gebiedsproblematiek (bv. fijnstof, hemelwaterregulering,
hittereductie) een rol spelen.
Binnen het projectgebied is een volledige I-Tree Eco analyse uitgevoerd. De volledige resultaten hiervan zijn
opgenomen in Bijlage I van dit rapport.
Structurele boomwaarde - ‘structural value’
Bomen worden in I-Tree gewaardeerd op basis van hun ‘structural value’. Deze waarde is gebaseerd op de
methode van de CTLA 1992, een Amerikaanse versie van de methode-NVTB (Nederlandse Vereniging van
Taxateurs Bomen). De waarde kan volgens dit model gezien worden als de vervangings- of compensatiewaarde
van de boom. Wij adviseren de structurele waarde vanuit I-Tree niet mee te nemen in de overwegingen ten
behoeve van boomvervangingsopgaven, gezien daarvoor de Nederlandse norm gangbaar is.
Vastgelegde koolstof - ‘carbon storage’
Bomen leggen koolstof vast vanuit koolstofdioxide en slaan dit op in het hout. Hierdoor vormen bomen een
meerjarige voorraad van koolstof. Binnen het projectgebied zijn de 405 gemeentelijke bomen goed voor een
opslag van 272.788 kilogram koolstof. Dit vertegenwoordigd een waarde van EUR 108.324,00. Deze waarde is
gebaseerd op een eenheidsprijs van EUR 0,3971 per kilogram koolstof (CE Delft).
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Jaarlijkse vastlegging koolstof - ‘carbon sequestration’
Bomen leggen koolstof vast vanuit koolstofdioxide en slaan dit op in het hout. Afhankelijk van vorm,
kroonomvang en soortspecifieke eigenschappen zijn bomen hier in meer of mindere mate toe in staat. Binnen
het projectgebied zijn de 405 gemeentelijke bomen goed voor een jaarlijkse beslaglegging van 8.158 kilogram
koolstof. Dit vertegenwoordigd een waarde van EUR 3.240,00 per jaar. Deze waarde is gebaseerd op een
eenheidsprijs van EUR 0,3971 per kilogram koolstof (CE Delft).
Regulering hemelwater - ‘avoided runoff’
In regenbuien zorgen bomen voor een geleidelijke afwatering. Doordat blad- en bastdelen vocht opnemen,
vasthouden en via blad- en stamdelen laten afwateren zorgen bomen voor een vertraging in het momentum
waarop hemelwater moet worden afgevoerd. Binnen het projectgebied zijn de 405 gemeentelijke bomen goed
voor een jaarlijkse regulering van hemelwater die gelijk staat aan 430 m3. Dit vertegenwoordigd een waarde
van EUR 818,00 per jaar. Deze waarde is gebaseerd op een eenheidsprijs van EUR 1,902 per kubieke meter
neerslag (I-Tree Eco).
Afvang vervuilende en vluchtige stoffen - ‘pollution removal’
Bomen zijn in staat om vervuilende stoffen uit de lucht te filteren. I-Tree Eco geeft gecalculeerde waardes voor
afvangen/filteren van koolstofmonoxide, ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijnstof. Binnen het
projectgebied zijn de 405 gemeentelijke bomen goed voor een jaarlijkse afvang van vervuilende en vluchtige
stoffen die gelijk staat aan 193,5 kg. Dit vertegenwoordigd een waarde van EUR 7.159,00 per jaar. Deze waarde
is gebaseerd op verschillende eenheidsprijs zoals vastgesteld door CE Delft.

Afbeelding 5: Jaarlijkse baten van de bomen binnen het projectgebied (cumulatief) conform I-Tree Eco
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3. CASUSUITWERKING EIKENLAAN
SITUATIEBESCHRIJVING
De casus is specifiek uitgewerkt op de situatie in de Eikenlaan. In de Eikenlaan staat een rij van 22 eiken (20
stuks zomereik en 2 stuks Amerikaanse eik) in een smalle grasberm tussen het trottoir en de rijbaan. Het
betreft volwassen bomen van ca. 50 jaar oud met een voldoende kwaliteit. De bomen staan binnen de
invloedssferen van een toekomstige, ruimtelijke ontwikkeling. De bomen veroorzaken daarnaast
(beheer)overlast bij omwonenden. Binnen dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat deze bomen hun volledige
omvang hebben bereikt en zichzelf, bij ongewijzigde omstandigheden, in stand kunnen houden.
ONTWERPRICHTINGEN MET EN ZONDER BOOMVERVANGING
In het meest recente ontwerp wordt de ruimte tussen de tussenbermen en de aangrenzende tuinen,
momenteel in gebruik als trottoir, omgevormd naar groenvak. Hierdoor krijgen de bomen effectief meer
ruimte. Aan de andere zijde blijft de kant verharding gelijk, zie afbeelding 6.

Afbeelding 6: Uitsnede van de meest recente ontwerpplannen in de Eikenlaan.

Om te beoordelen of boomvervanging mogelijk is zijn verschillende scenario’s denkbaar. In het kader van dit
onderzoek bekijken we de effecten van deze verschillende scenario’s die inzichtelijk gemaakt kunnen worden
met behulp van I-Tree Eco en I-Tree Canopy. De scenario’s die we bekijken zijn:
▪ Handhaven huidige situatie;
▪ Gefaseerde verjonging;
▪ Volledige vervanging.
Scenario 1: Handhaven huidige situatie (tevens nulsituatie)
Indien de huidige situatie gehandhaafd blijft dan blijft er 22.385 kilogram koolstof opgeslagen in het hout.
Jaarlijks komt hier 496 kilogram afvang bij. In totaal wordt er jaarlijks 29 m3 hemelwater gereguleerd en ruim
13 kilogram vervuilende en vluchtige stoffen gefilterd.
Koolstof opslag

Jaarlijkse koolstof
vastlegging

Jaarlijkse regulering
hemelwater

kg
22.385

kg
496

m3
29

€
8.900,00

€
200,00

€
55,00

Jaarlijkse afvang
vervuilende stoffen

kg
13

€
485,00

De bomen verkeren nog in voldoende goede conditie. Het is op basis van de huidige inschattingen realistisch
om aan te nemen dat -bij ongewijzigde omstandigheden- de bomen nog minstens 15 jaar gehandhaafd kunnen
blijven en hun functie voor de omgeving vervullen.
Door handhaving van de 22 eiken blijft een kroonoppervlak van 4.300 m 2 intact. Op basis van het totaal in
Udenhout (557 ha) bedraagt dit een behoud van 0,077%. Ten opzichte van het totaal kroonoppervlak in buurt
Zeshoeven (26,4 ha) bedraagt dit een behoud van 1,63%. Op basis van enkel het gemeentelijk boombestand in
buurt Zeshoeven (10 ha) bedraagt dit een behoud van 4,3%. Zie afbeelding 7 voor een visualisatie.
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Handhaving kroonoppervlak 22 bomen Eikenlaan (4.300 m2)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Behoud t.o.v. totaal areaal
0,077%
1,63%
4,3%

Scenario 2: Gefaseerde verjonging
Bij de beoogde gefaseerde verjonging,
zoals opgenomen in Bijlage II, worden
‘om en om’ bomen vervangen (stap 1).
Dit wil zeggen dat 11 bomen in de
eerste stap wijken voor nieuwe
aanplant. We gaan hier uit van herplant
van 11 nieuwe zomereiken in hetzelfde
jaar
(aanplantmaat
40-45).
De
groeicurve van zomereiken zijn
handmatig in I-Tree Eco ingevuld op
basis van normale groei en benodigd
onderhoud (takvrije stamlengtes). In
bijlage III is de groeitabel opgenomen
ter referentie.
Situatie na vervanging (2021)
Na uitvoering van de eerste stap is er
11.883 kilogram koolstof opgeslagen in
het hout. Jaarlijks komt hier 356
kilogram afvang bij. In totaal wordt er
jaarlijks
13,7
m3
hemelwater
gereguleerd en ruim 6,1 kilogram
vervuilende en vluchtige stoffen gefilterd.

Afbeelding 7: Visualisatie van de areaalverdeling in buurt Zeshoeven

Koolstof opslag

Jaarlijkse koolstof
vastlegging

Jaarlijkse regulering
hemelwater

kg
11.883
-10.552

kg
356
-140

m3
13,7
-15,3

€
4.700,00
-4.200,00

€
140,00
-60,00

€
26,00
-29,00

Jaarlijkse afvang
vervuilende stoffen

kg
6,1
-6,9

€
225,00
-260,00

Door vervangen van 11 eiken gaat een kroonoppervlak van 2.300 m2 verloren. De nieuwe aanplant brengt in
eerste instantie 105 m2 aan kroonoppervlak terug. Het totale verlies aan kroonareaal komt daardoor op 2.195
m2. Op basis van het totaal in Udenhout (557 ha) bedraagt dit een verlies van 0,039%. Ten opzichte van het
totaal kroonoppervlak in buurt Zeshoeven (26,4 ha) bedraagt dit een verlies van 0,83%. Op basis van enkel het
gemeentelijk boombestand in buurt Zeshoeven (10 ha) bedraagt dit een verlies van 2,2%.
Stap 1 vervangen 11 bomen voor jonge eiken (-2.195 m2)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,039%
0,83%
2,2%

Situatie na 10 jaar (2031)
Volgens het model wordt na 10 jaar de volgende vervangingsronde in gang gezet, waarbij de overige 11 bomen
worden verwijderd en vervangen door eenzelfde aanplant (maat 40-45). De situatie na deze vervangingsronde
is als volgt:
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Koolstof opslag

Jaarlijkse koolstof
vastlegging

Jaarlijkse regulering
hemelwater

kg
2.365
-20.020

kg
320
-176

m3
7,7
-21.3

€
940,00
-7.960,00

€
125,00
-75,00

€
14,00
-41,00

Jaarlijkse afvang
vervuilende stoffen

kg
3,5
-9,5

€
125,00
-360,00

Na deze vervangingsronde is het nieuwe totale kroonverlies 4.300 m2. In totaal staat in de nieuwe
aanplantsituatie op dat moment 530 m2, een verlies van 3.770 m2. Op basis van het totaal in Udenhout (557 ha)
bedraagt dit een verlies van 0,068%. Ten opzichte van het totaal kroonoppervlak in buurt Zeshoeven (26,4 ha)
bedraagt dit een verlies van 1,43%. Op basis van enkel het gemeentelijk boombestand in buurt Zeshoeven (10
ha) bedraagt dit een verlies van 3,77%.
Situatie na 10 jaar groei (-1.875 m2 t.o.v. situatie voor kap)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,068%
1,43%
3,77%

Situatie na 20 jaar (2041)
Na 20 jaar is er 5.090 kilogram koolstof opgeslagen in het hout. Jaarlijks komt hier 356 kilogram afvang bij. In
totaal wordt er jaarlijks 13,7 m 3 hemelwater gereguleerd en ruim 6,1 kilogram vervuilende en vluchtige stoffen
gefilterd.
Koolstof opslag

Jaarlijkse koolstof
vastlegging

Jaarlijkse regulering
hemelwater

kg
5.090
-17.295

kg
470
-26

m3
20
-9

€
2.020,00
-6.880,00

€
190,00
-10,00

€
38,00
-17,00

Jaarlijkse afvang
vervuilende stoffen

kg
9,5
-3,5

€
345,00
-140,00

Na 20 jaar van het initiële kroonverlies van 4.300 m2 nog 3.015 m2 over. Op basis van het totaal in Udenhout
(557 ha) bedraagt dit een verlies van 0,054%. Ten opzichte van het totaal kroonoppervlak in buurt Zeshoeven
(26,4 ha) bedraagt dit een verlies van 1,1%. Op basis van enkel het gemeentelijk boombestand in buurt
Zeshoeven (10 ha) bedraagt dit een verlies van 3%.
Situatie na 20 jaar groei (-3.015 m2 t.o.v. situatie voor kap)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,054%
1,1%
3%

Situatie na 40 jaar (2061)
Na 40 jaar is er 13.825 kilogram koolstof opgeslagen in het hout. Jaarlijks komt hier 635 kilogram afvang bij. In
totaal wordt er jaarlijks 26 m3 hemelwater gereguleerd en ruim 12 kilogram vervuilende en vluchtige stoffen
gefilterd.
Koolstof opslag

Jaarlijkse koolstof
vastlegging

Jaarlijkse regulering
hemelwater

kg
13.825
-8.560

kg
635
+139

m3
26
-3

€
5.500,00
-3.400,00

€
250,00
+50,00

€
50,00
-5,00

Jaarlijkse afvang
vervuilende stoffen

kg
12
-1

€
445,00
-40,00

Na 40 jaar van het initiële kroonverlies van 4.300 m 2 nog 400 m2 over. Op basis van het totaal in Udenhout (557
ha) bedraagt dit een verlies van 0,007%. Ten opzichte van het totaal kroonoppervlak in buurt Zeshoeven (26,4
ha) bedraagt dit een verlies van 0,15%. Op basis van enkel het gemeentelijk boombestand in buurt Zeshoeven
(10 ha) bedraagt dit een verlies van 0,4%.
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Situatie na 40 jaar groei (-400 m2 t.o.v. situatie voor kap)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,007%
0,15%
0,4%

Scenario 3: Volledige vervanging
Een derde scenario is het direct vervangen van alle 22 bomen in de straat. We gaan hier uit van herplant van 22
nieuwe zomereiken in hetzelfde jaar (aanplantmaat 40-45). De groeicurve van zomereiken zijn handmatig in ITree Eco ingevuld op basis van normale groei en benodigd onderhoud (takvrije stamlengtes). In bijlage III is de
groeitabel opgenomen ter referentie.
Situatie na vervanging (looptijd 0 - 40 jaar)

Situatie
0- situatie
0 jr - 2021
10 jr - 2031
20 jr - 2041
40 jr - 2061

Koolstof opslag

Jaarlijkse
koolstof
vastlegging

Jaarlijkse
regulering
hemelwater

kg
22.385
1.267
3.451
6.727
16.557

kg
496
245
400
550
650

m3
29
2
13
26
31

€
8.900,00
500,00
1.400,00
2.700,00
6.600,00

€
200,00
100,00
160,00
215,00
260,00

€
55,00
3,75
24,00
52,00
57,00

Jaarlijkse
afvang
vervuilende
stoffen

kg
13
0,9
6
13
14

€
485,00
35,00
220,00
465,00
525,00

Door vervangen van 22 eiken gaat een kroonoppervlak van 4.300 m2 verloren. De nieuwe aanplant brengt in
eerste instantie 210 m2 aan kroonoppervlak terug. In onderstaand schema is de groei van het kroonoppervlak
opgenomen
Situatie direct na vervanging 22 eiken (-4.090 m2)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,073%
1,6%
4,1%

De nieuw aanplant brengt, 10 jaar na vervanging, 850 m 2 aan kroonoppervlak terug.
Situatie na 10 jaar (-3.450 m2)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,062%
1,3%
3,5%

De nieuw aanplant brengt, 20 jaar na vervanging, 1.700 m2 aan kroonoppervlak terug.
Situatie na 20 jaar (-2.600 m2)
Areaal
Canopy resultaat
Udenhout (bebouwde kom) 31% (557 hectare)
Zeshoeven
34 % (26,4 hectare)
Zeshoeven (gemeentelijk)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
0,047%
1,0%
2,6%

De nieuw aanplant brengt, 40 jaar na vervanging, 4.400 m2 aan kroonoppervlak terug.
Situatie na 40 jaar (+100 m2)
Areaal
Udenhout (bebouwde kom)
Zeshoeven
Zeshoeven (gemeentelijk)
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Canopy resultaat
31% (557 hectare)
34 % (26,4 hectare)
14 % (10 hectare)

Verlies t.o.v. totaal areaal
Winst
Winst
Winst

4. CONCLUSIES
Op basis van de doorgerekende resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Conclusies Canopy
▪ Het totale areaal van de kroonprojecties van de huidige bomenrij bedraagt 4.300 m2;
▪ Dit areaal bedraagt 0,077% van het totale kroonareaal in Udenhout;
▪ Dit areaal bedraagt 1,63% van het totale kroonareaal in buurt Zeshoeven;
▪ Dit areaal bedraagt 4,3% van het totale gemeentelijke kroonareaal in Zeshoeven.
Conclusies Eco
▪ De bomen zoals nu aanwezig kunnen zichzelf in stand houden;
▪ De groei van de bomen in omvang zal stagneren en de omvang zal om nabij gelijk blijven;
▪ Bij handhaving van de huidige situatie blijven de jaarlijkse baten om en nabij gelijk;
▪ Bij een gefaseerde vervanging wordt na ongeveer 45 jaar een ‘break-even-point’ bereikt;
▪ Bij een gehele vervanging wordt is na 40 jaar sprake van een algehele verbetering.
Uitgangspunten/aannames
▪ De bomen zoals nu aanwezig kunnen zichzelf in stand houden;
▪ De groei van de bomen in omvang zal stagneren en de omvang zal om nabij gelijk blijven;
▪ Deels is gebruik gemaakt van de beschikbare opnamegegevens van de gemeente (Digitree);
▪ Berekeningen zijn gedaan in vergelijking met de huidige (nul)situatie. De jaarlijkse baten van de 22
volwassen bomen gedurende de looptijd om het ‘break-even-point’ te behalen liggen over al deze
jaren structureel hoger. Dit zijn in principe ‘gemiste baten’ en zijn niet in de berekeningen
meegenomen;
▪ Groeiruimtes ter plaatse zijn niet onderzocht. Er is uitgegaan van potentiële vervanging van 22 bomen
van de 1ste grootte (soort Quercus robur) in voldoende groeiruimtes voor duurzame groei (>60 jaar).
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