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Inleiding

Op verzoek van de gemeente Heemstede heeft Pius Floris Boomverzorging een
boomeffectanalyse uitgevoerd voor de 23 platanen (Platanus x hispanica) in de
middenberm van de Leidsevaartweg tussen de huisnummers 109 en 151. De
aanleiding voor dit onderzoek is de nieuwe inrichting van de rijbaan langs de woningen
als fietsstraat in verband met de directe verbinding met het NS-station.

Figuur 1: middenberm
met platanen in de
Leidsevaartweg

Aard werkzaamheden
De inrichting voor de ventweg bevindt zich in de ontwerpfase. In principe zal een
wegdek van asfalt of klinkers worden aangelegd op een fundering van menggranulaat.
Hiervoor moeten de huidige fietsstrook (in noordelijke richting) langs de middenberm,
de rijbaan en mogelijk de bestaande parkeerstrook langs de woningen worden
ontgraven. Dit geheel bestaat nu uit een klinkerverharding.
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Uitgangspunten/onderzoeksvragen opdrachtgever
De opdrachtgever heeft de volgende vragen gesteld die betrekking hebben op dit
project.
•
•
•
•
•
•

Wat is de staat van de platanen?
Wat is de spreiding van de wortelgestellen en hoe is de verankering
(standvastheid)?
Wat is het effect op de platanen als een fundering van 25 cm menggranulaat
wordt aangebracht op het huidige wortelpakket?
Wat is het effect indien de rijbaan met 10 cm verhoogd wordt ten opzichte van
de bovenstaande situatie?
Wat is het effect als eerst de oppervlakkige wortels worden verwijderd en het
granulaat wordt aangebracht, eventueel met 10 cm verhoging van de rijbaan?
Wat is het effect van een wegdek van (nieuwe) klinkers of asfalt op de
platanen?

Aan de hand van de conditie van de platanen en de uitkomsten van het
groeiplaatsonderzoek is een advies uitgebracht voor de nieuwe inrichting.
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Doelstelling

Voor het onderzoek zijn een aantal doelstellingen opgesteld. Deze zijn als volgt.
•
•
•
•
•
•

Het visueel inspecteren van de bomen waarbij wordt gekeken naar conditie en
aantastingen.
Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek middels het graven van een
representatief aantal profielsleuven.
Het beoordelen van de kwaliteit, spreiding, diepte en type beworteling binnen
het onderzoeksgebied.
Het beoordelen van de toekomstverwachting in de huidige situatie en in de
toekomstige situatie.
Advies uitbrengen over eventuele boombeschermende maatregelen die nodig
zijn tijdens de uitvoering van het project.
Advies uitbrengen over te nemen maatregelen om de kwaliteit van de bomen
te waarborgen en behoud mogelijk te maken.
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Onderzoeksmethode

Visuele controle
De bomen zijn volgens de VTA methode bovengronds visueel gekeurd. VTA staat voor
Visual Tree Assessment, ofwel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is
te raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer 1.
De onderzoeksmethode kent de volgende drie stappen in de procedure;
1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen tekenen van
verzwakking worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.
2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO)
uitgevoerd.
3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden
vastgesteld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving.
Bij deze keuringsmethode wordt de boom individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij
wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De
nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op
verstoringen van de balans binnen de boom.
Er is ook gekeken naar de onderhoudstoestand van de bomen. Indien noodzakelijk
wordt er een advies gegeven over uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
De indexering van de toekomstverwachting op basis van de huidige situatie is als
volgt.
Indexering toekomstverwachting
Slecht
< 5 jaar
Matig
> 5 jaar
Redelijk
> 10 jaar
Goed
> 20 jaar

Tabel 1: Indexering toekomstverwachting

Groeiplaatsonderzoek
De groeiplaats is door middel van het graven van profielsleuven en het uitvoeren van
een grondboring beoordeeld en omvat de volgende facetten:
o
o

Het vaststellen van de grondopbouw en grondgelaagdheid van de groeiplaats
en
het vaststellen van wortelzones, wortelspreiding, de doorworteling van het
profiel, de verdichting en grondwaterstand.

1
Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak.
Pius Floris Producties, Almere-Haven.
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Richtlijnen wortelschade

Het beschadigen van gestelwortels van volwassen bomen is in het algemeen de
hoofdoorzaak van het voortijdige uitvallen van bomen in de bebouwde omgeving.
Het ondergrondse, slecht inzichtelijk te maken, gevolg van het verwijderen van
stabiliteitswortels ten behoeve van herprofilering wordt vaak pas duidelijk na het
verstrijken van een aantal jaren.
Onderverdeling wortelschade
Opnamebeworteling:
• lichte beworteling die zorgt voor de opname van water en nutriënten. Deze
beworteling bevindt zich hoofdzakelijk aan de buitenste zone van het
wortelgestel. Het verwijderen van deze beworteling zal voor een (tijdelijke)
terugval in conditie zorgen. Er is vaak geen sprake van een afname in
stabiliteit.
Stabiliteitsbeworteling:
• zwaardere beworteling die de stabiliteit van de boom waarborgt. Het
verwijderen van deze gestelwortels is een riskante zaak.
Totale wortelschade
De optelsom van de verwijderde oppervlakkige en stabiliteitsbeworteling geeft de
totale wortelschade.
•
•

Totale wortelschade minder dan 20%:
Totale wortelschade meer dan 40%:

boom kan behouden blijven.
boom dient verwijderd te worden.

Het risicogebied
Indien de totale wortelschade tussen de 20 en 40% (risicogebied) ligt, is er een
individuele beoordeling van de schade nodig om vast te stellen wat de overlevingskans
voor de betreffende boom is.
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Bevindingen

Visuele inspectie
De 23 halfwas platanen hebben in de meeste gevallen een stamdikte van 20-30 cm op
1,3 m hoogte en de boomhoogte bevindt zich tussen de 9-12 m. Er zijn enkele hogere
en dikkere platanen (30-40 cm x 12-15 m). De bomen verkeren in een overwegend
matige conditie. Dit kenmerkt zich vooral door een onvolledige bladbezetting,
twijgsterfte (licht dood hout), beperkte scheutlengte en een relatief gele bladkleur. De
twee grotere platanen, zowel op de noordelijke als de zuidelijke kop van de rij,
verkeren in een redelijke conditie (zie bijlage). Er zijn ook twee platanen die naar een
slechte conditie neigen. In het verleden zijn al een aantal platanen verwijderd, o.a.
voor de tijdelijke inrit naar de Spoorzichtlaan, waardoor de bomenrij niet meer
aaneengesloten is (zie figuur 1). De onderhoudsstaat is goed.
De directe groeiplaats is dicht gegroeid met struiken waardoor het op de meeste
plekken niet goed mogelijk was om de stamvoeten volledig te inspecteren. In theorie
kan een aantasting over het hoofd zijn gezien, maar aangenomen wordt dat de
stamvoeten van de halfwas platanen niet zijn aangetast door een parasitaire
schimmel. Bij slechts één plataan is natuurlijke scheefstand aangetroffen.
Er is geen reden om aan te nemen dat de platanen onvoldoende standvast zouden
zijn. De meeste bomen zijn lager dan 15 m waardoor de windvang nog niet hoog is.
Bovendien staat de laan ongeveer in zuidwestelijke-noordoostelijke richting, wat
gunstig is tijdens een zuidwester storm. De kans op instabiliteit is dus nog niet groot.
Groeiplaats- en bewortelingsonderzoek
De middenberm is aan de zuidzijde 3 m breed (huisnummer 109) en aan de
noordzijde 3,5 m (huisnummer 151), waar nog ca. 0,5 m breedte vanwege de
fundering van de opsluitbanden vanaf gaat. De plantafstand van de platanen wisselt
tussen de 6 à 7 m. De middenberm is de feitelijke groeiplaats tussen de asfalt rijbaan
aan de oostzijde en de klinkerverharding van de ventweg aan de westzijde. Het
uitgangspunt in de huidige inrichting levert een hoogwaardige groeiplaats op met een
gemiddelde oppervlakte van 6,5 x 2,75 = 18 m2 (afgerond) en dit is zeer gering voor
bomen van de 1e grootte. De overige groeiruimte moet dan gevonden worden onder
de klinkerverharding omdat onder het asfalt geen zuurstof ver in de bodem kan
dringen.
Op diverse plekken in de plantstrook is de verdichting bepaald met een sonde, waarbij
steeds op 40 à 50 cm een storende laag is aangetroffen. Er zijn daarbij nauwelijks
uitzonderingen aangetroffen, dus vrijwel geen plekken waar dit niet zo was. De nieuw
ingevulde groeiplaats van de tijdelijke inrit ter hoogte van de Spoorzichtlaan is daarop
een uitzondering. Ter hoogte van huisnummer 151 op 5 m afstand van boom 4034, in
de overgang van de oude plantstrook met de tijdelijke inrit is een profielboring van de
groeiplaats uitgevoerd. Deze profielopbouw is als volgt.
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0 cm

vegetatie
humusarm zand

-30 cm
-50 cm

kleiig zand (zavel), intensieve
fijne beworteling
humusrijk zand (vochtig),
fijne beworteling

-85 cm
grijs tot blauw zand (reductiezone)
-100 cm

Het ondergrondse volume is momenteel effectief 0,45 m x 18 m2 = gemiddeld 8 m3
voor de platanen in het oorspronkelijke plantverband in de middenberm. Bovendien
heeft het humusrijke zand contact met de reductiezone waardoor vocht optrekt.
Op drie locaties is in de fietsstrook langs de middenberm een profielsleuf gemaakt, ter
hoogte van huisnummers 145-147, het Spoorplein en huisnummer 109. De
gemiddelde profielopbouw is als volgt.
0 cm
-10 cm

klinkers
zeer humusarm zand, zeer sterk
verdicht in 2 op 3 profielen

-35 cm
steenkorrelfundatie

Op 2 m afstand tot boomnummer 4032 (huisnr. 145-147) is de zandlaag van 25 cm
onder de klinkers volledig gevuld met fijne wortels tot dikkere (stabiliteitswortels) en
opdrukkende wortels in het freatisch vlak (tussen de klinkers en het zand). De
zandlaag in de andere twee profielen is echter ondoordringbaar voor wortels (zeer
sterk verdicht, mogelijk gestabiliseerd zand), waarbij alleen zeer oppervlakkige fijne
wortels en opdrukkende wortels zijn aangetroffen.
In de drie profielen in de huidige fietsstrook is op 35 cm onder het maaiveld een
steenkorrelfundatie aangetroffen. Deze laag was zo goed als ondoordringbaar en er
kon niet worden vastgesteld hoe dik deze laag is. Aangenomen wordt dat er geen
wortels onder de steenkorrelfundatie aanwezig zijn, want hier kunnen niet of
nauwelijks bodemgassen uitwisselen waardoor het waarschijnlijk zuurstofarm is.
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Conclusie

Uit de bevindingen kan worden afgeleid dat het grootste deel van het wortelgestel zich
in de middenberm bevindt en dat daarbuiten feitelijk geen ruimte bestaat. De twee
platanen aan beide uiteinden van de laan (redelijke conditie) hebben kennelijk in de
lengte vooralsnog voldoende ruimte gevonden. De feitelijke invulling van de huidige
ventweg is momenteel weinig relevant voor de platanen.
Mogelijk ontstaat er wel wortelschade, maar ten opzichte van de huidige situatie zal
dit minder dan 10% zijn. Met andere woorden, de platanen kunnen nauwelijks meer
schade oplopen, dan ze al indirect hebben opgelopen vanwege de beperkte
groeiplaats.
Het contact tussen de humusrijke zandlaag in de plantstrook met de reductiezone kan
gunstig zijn in droge perioden in het groeiseizoen (zoals momenteel), maar ook
schadelijk in natte perioden waarbij wortelrot kan optreden. Vanwege de storende laag
is het doorwortelbare volume slechts ca. 8 m3 terwijl dit ongeveer 0,8 m diepte x 2,8
m breedte x 6,5 m plantafstand = ca. 14 m3 had kunnen zijn.
Echter, halfwas en vooral volwassen platanen hebben veel meer ruimte nodig. De
huidige bomen hebben een kroonprojectie van ongeveer 50 m2 bij een kroonstraal van
4 m. De matige conditie staat in lijn met de geringe groeiplaats, want met de huidige
afmetingen van de platanen zou al 25 m3 per boom aan rijk substraat benodigd zijn
om een goede conditie te kunnen behalen (een gesloten bladerdek van 50 m2). Omdat
de platanen wel doorgroeien wordt de bladbezetting steeds onvollediger
(conditieverval) en worden de bomen steeds gevoeliger voor ziekten en leveren ze
steeds minder ecosysteemdiensten zoals het afvangen van luchtvervuiling.
Behoud van de laan
Een plataan is een langlevende boomsoort in termen van de omlooptijd zoals die
wordt gehanteerd door de NVTB. Een bijbehorende omloop van 120 jaar zal in dit
profiel moeilijk te bereiken zijn en in beperkte groeiplaatsen wordt dan rekening
gehouden met een reductie van de omlooptijd. Om deze platanen bijvoorbeeld 60 jaar
te kunnen laten worden dient het ondergrondse volume sterk te worden uitgebreid.
Dit zal o.a. moeten worden gevonden in de lengte, waarbij de oorspronkelijke helft
van het aantal platanen zal moeten worden verwijderd om de resterende bomen
perspectief te geven. Hierdoor neemt de theoretische ondergrondse ruimte binnen de
plantstrook toe tot ca. 28 m3 per boom.
Bij een wederom gesloten kronendak (plantafstand 13 m) zal de individuele kroon een
oppervlakte bereiken van ca. 130 m2 en daar is idealiter ca. 65 m3 ondergronds
volume voor nodig. Dit betekent dat de bijbehorende breedte zeker 6 m zou moeten
zijn om de bomen 60 à 70 jaar te kunnen handhaven in een goede tot redelijke
conditie. Als behoud van de rij platanen op de lange termijn gewenst is, dan heeft dit
gevolgen voor de ondergrondse inrichting van het project. Daarbij zal de diepte van de
verharding en fundatie tot een minimum beperkt moeten worden waarbij de
onderliggende laag substraat voldoende diepte heeft, niet verdicht mag raken en
belucht moet worden.
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Dat betekent dat er een inrichting moet komen die het indringen van zuurstof niet
mag belemmeren. Het toepassen van asfalt in een strook langs de middenberm is dan
geen optie. Bij het verplaatsen van de parkeerstrook naar de middenberm zou de
toepassing van een klinkerverharding of idealiter halfverharding (zoals grasbeton)
achter een opsluitband een optie zijn ingevuld met stratenmakerszand (0-10 cm –
mv), bomenzand (10-60 cm – mv) op een grofkorrelige zandlaag (60-80 – mv). Als
zo’n parkeerstrook 10 cm verhoogd komt te liggen, voorkomt het belasting door
zwaardere voertuigen en is 0,7 x 2 x 13 m = 18 m3 extra te bereiken. Het totaal per
plataan komt dan op ca. 46 m3 en dit zou garant moeten staan voor het kunnen
bereiken van een leeftijd van 60 jaar met een goede conditie gedurende lange tijd
afvlakkend naar een uiteindelijk redelijke conditie. Bij het opnieuw bereiken van een
matige conditie is de laan aan vervanging toe.
Vervangen van de laan
De toekomstverwachting voor de platanen die in een matige conditie verkeren is in
een onveranderde situatie eveneens matig (5-10 jaar).
Het vervangen van de platanen schept een kans om de groeiplaats in de plantstrook
opnieuw aan te leggen zodat het humusrijke zand (bomengrond) gescheiden van de
reductiezone kan worden aangebracht (op drainagezand). Er kan dan ook gekozen
worden voor een boomsoort van de 2e grootte zodat de groeiplaats niet groter hoeft te
zijn dan de plantstrook. Uitgaande van een kroondiameter van ca. 7 m zal een
plantafstand in deze plantstrook van eveneens 7 m aangehouden kunnen worden.
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Advies

Inmiddels is er een bewonersoverleg geweest en is er gekozen voor het handhaven
van de huidige situatie met de platanen, die als gevolg van beperkte groeiplaatsen op
termijn vervangen zullen moeten worden. Er is niet gekozen voor de optie om de
volgorde van rijstrook en parkeerstrook om te draaien waarbij de groeiplaats vergroot
kan worden. Er kan langs de huidige trottoirband een kunststof wortelscherm (ter
hoogte van de verharding plus de fundering) worden aangebracht om wortelgroei in
het freatisch vlak onder de klinkers te voorkomen.2
Daarbij wordt het volgende geadviseerd. Verdubbel de plantafstand tussen de
platanen en doorbreek de storende laag in de plantstrook op 40-50 cm diepte (TLU
injectiemethode). Met andere woorden, verwijder de helft van de platanen (om en om
behouden) en verwijder in ieder geval de boomnummers 3683 en 3307 omdat het
conditieverval te sterk is. Frees of rooi de stobben zodat hier de groeiplaatsen (om en
om) nieuw ingericht kunnen worden. Behoud de eerste en de laatste plataan in de rij
en de inmiddels solitaire nr. 3960 en 3961.

2
Let op, de bovenzijde van het scherm moet gelijk zijn aan de bovenzijde van de klinkers, want
anders zal wortelgroei toch gaan plaats vinden met opdruk van de verharding als gevolg.
Mochten er toch wortels worden aangetroffen met een diameter groter dan 4 cm dan zal een
boomdeskundige moeten worden geraadpleegd om het knelpunt op te kunnen lossen.
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Het alternatief is op middellange termijn de platanen (vrijwel alle) te vervangen en
daarbij ook de groeiplaats opnieuw in te richten voor bomen van de 2e grootte.
Behoud van de eerste en de laatste plataan in de rij (en de inmiddels solitaire nr. 3960
en 3961) is daarbij ook nog een optie.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik
hoogachtend en met vriendelijke groet,

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam
Afdeling onderzoek, taxaties, ecologie en advies

ir. D. de Goederen,
hoofd onderzoek & advies,
bestuurslid SAG Baumstatik.

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden uitgebracht, alleen op voorwaarde
dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid.
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Beeldbijlage

Zicht op het noorder- (links en onder) en zuidereind (rechts) van de rij platanen. Dit betreft de
twee platanen die in een redelijke conditie verkeren (foto’s boven).

Plataan met slechte conditie (links)
Proefsleuf met oppervlakkige wortels onder de klinkers

Protocol
Werken bij bomen

