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    Bijlage 1  Ontwerp tekening met boomnummers 

 

 

  



 

INLEIDING 

In het dorp Bathmen, gemeente Deventer worden plannen gemaakt voor de Prinses 

Margrietlaan. De straat wordt heringericht. Een belangrijk te handhaven aspect zijn de bestaande 

bomen. Uitgangspunt bij de nieuwe plannen is om de straat boven- en ondergronds zo in te 

richten dat de bomen nog 40 jaar kunnen blijven staan. Dit wordt gedaan door ondergronds 

grondverbetering toe te passen. De gemeente Deventer is benieuwd of er vanwege de plannen 

ook negatieve effecten zijn te verwachten met betrekking tot de bomen en of de 

groeiplaatsverbetering zo goed is doordacht. Zij heeft daarom BT Baumtechnik gevraagd de 

plannen in relatie tot de bomen te toetsen volgens een Bomen Effect Analyse. 

 

 

Afbeelding 1: Het projectgebied in Bathmen. 

  

 



 

 

DEEL 1  PROJECTGEGEVENS  

Onderstaand zijn de voorlopige plannen middels tekeningen weergegeven. Als de plannen 

vergeleken worden met de huidige situatie dan zijn er een aantal belangrijke wijzigingen te 

benoemen die mogelijk invloed hebben op de bestaande bomen. 

- Het trottoir aan de zuidzijde komt voor een groot deel te vervallen. De bestrating wordt 

verwijderd en de bestaande bodem wordt tot 40 cm-mv ontgraven en ingevuld met 

teelaarde. In de teelaarde wordt gazon of een onderbegroeiing van vaste planten 

aangelegd; 

- De rijbaan wordt versmald en komt +- 50 cm verder van de bomen af te liggen. Het 

vrijgekomen deel wordt ingevuld met teelaarde tot 40 cm-mv; 

- Het bestaande groenvak met daarin de bomen wordt tot 40 cm-mv gespit en opnieuw 

ingezaaid; 

- De verharding van de rijbaan wordt vervangen en aangelegd op een nieuwe 

waterbergende fundering; 

- Er komen op vier locaties grasbetontegels, voor langsparkeren, deze tegels worden 

gefundeerd op bomenzand;  

- Er worden nieuwe trottoirs aangelegd vanuit de achterommetjes richting rijbaan. 

 

 

Afbeelding 2: Voorlopig ontwerp: P01688-VO-NI-01-D01. Zie ook bijlage 1. 

 



 

 

Afbeelding 3: Doorsnede A-A van ontwerp P01688-VO-NI-01-D01. 

 

Afbeelding 4: Dwarsprofiel ontwerp van B-B P01688-VO-NI-01-D01 

  



 

 

DEEL 2  BOMENINVENTARISATIE 

Binnen het projectgebied staan 14 bomen waarvan 11 zomereiken en 3 Esdoorns. Van de bomen 

zijn een aantal standaard gegevens opgenomen waaronder de conditie. De conditie van de 

bomen is een momentopname en zegt iets over de mate waarop de boom op veranderingen kan 

reageren. 

Op de ontwerptekening in bijlage 1 zijn de bomen voorzien van een uniek nummer en de 

kroonprojectie. 

Nummer Soort Diameter Hoogte Conditie 

1 Quercus robur 42 15-18 onvoldoende 

2 Quercus robur 45 15-18 onvoldoende 

3 Acer pseudoplatanus 55 12-15 voldoende 

4 Quercus robur 35 15-18 voldoende 

5 Quercus robur 45 15-18 voldoende 

6 Quercus robur 55 15-18 voldoende 

7 Acer pseudoplatanus 45 15-18 slecht 

8 Quercus robur 50 15-18 goed 

9 Quercus robur 40 15-18 goed 

10 Quercus robur 50 15-18 voldoende 

11 Quercus robur 10 6-9 voldoende 

12 Acer pseudoplatanus 50 15-18 goed 

13 Quercus robur 45 18-24 onvoldoende 

14 Quercus robur 45 15-18 goed 

Tabel 1: Opgenomen bovengrondse boomgegevens. 

 

DEEL 3  BOOMKWALITEIT EN STATUS NULMETING 

Kwaliteit: 

Op basis van de bovengrondse opname, zoals toegelicht in deel 2 van dit rapport, kan iets 

worden gezegd over de mogelijke duurzame instandhouding van de bomen. Voor de bomen met 

een voldoende t/m goede conditie geldt dat er geen bezwaren zijn voor een duurzame 

instandhouding. De esdoorn met boomnummer 7 heeft een onomkeerbare, slechte conditie. De 

bomen met een matige conditie hebben een beperkte restlevensduur, echter is de situatie nog 

omkeerbaar bijvoorbeeld door het toepassen van groeiplaatsverbetering. 

 

Toekomstverwachting: 

Op basis van de conditie en groeiplaatsomstandigheden is een inschatting gedaan van de 

toekomstverwachting van de bomen: 

 

Toekomstverwachting Boomnummer 

Meer dan 15 jaar: 3,4,5,6,8,9,10,11,12,14 

5-15 jaar: 1,2,13 

1-5 jaar: 7 



 

 

Beleidsstatus: 

In het bomenbeleidsplan van de gemeente Deventer is één van de vijf speerpunten het 

beschermen van beeldbepalende, beschermwaardige en monumentale bomen. Er is sprake van 

een beschermwaardige boom als een boom ouder is dan 50 jaar en deze “moeilijk vervangbaar” 

is. Criteria voor het beoordelen van moeilijk vervangbare bomen zijn: zeldzaamheid, 

cultuurhistorische waarde, landschapswaarden en de beeldbepalendheid in het stads- en 

dorpsschoon.   

Binnen het projectgebied zijn de bomen gezamenlijk, als laan, beeldbepalend voor het 

straatbeeld. Op basis van het beleid en de koomkwaliteit is behoud te rechtvaardigen. 

Boomtechnisch gezien geldt dit alleen niet voor de esdoorn met boomnummer 7.  

 

  



 

 

DEEL 4  PROJECTINVLOED 

Om de invloed van de voorziene werkzaamheden op de bomen voortvloeiend uit het ontwerp in 

beeld te krijgen is ondergronds onderzoek verricht naar de bodemopbouw en beworteling van 

de bomen. Middels proefkuilen zijn deze in beeld gebracht. Onderstaand zijn de resultaten 

beschreven. 

 

Proefsleuf I: 

De eerste sleuf is gegraven op 140 cm uit de stam van de boom met boomnummer 1. Er is 

gegraven tot 30 cm-mv. De bodem bestaat uit matig humeus zand. Er is op 30 cm-mv een 

intensieve zeer grove beworteling aangetroffen. Hierbij waren wortels aanwezig met een 

diameter van 5, 7 en 18 cm. De wortels gaan onder de opsluitband door richting rijbaan. 

In de rijbaan is op diverse plekken opdruk te zien dat wordt veroorzaakt door boomwortels. 

 

 

 

  



 

Proefsleuf II 

De tweede sleuf is gegraven op 1,20 m uit de eik met boomnummer 2. Er is gegraven onder het 

bestaande trottoir. Onder de verharding bestaat de eerste 20 cm uit humusarm zand 

(straatzand). Van 20 cm-mv tot 90 cm-mv bestaat de bodem uit matig humeus fijn zand. Op 90 

cm-mv is het dekzand aangetroffen. Tot 100 cm-mv is een extensieve fijne t/m grove beworteling 

aangetroffen waaronder een wortel Ø 2cm op 25 cm-mv, één wortel Ø 10 cm op 28 cm-mv, één 

wortel Ø 3 op 90 cm-mv en een wortel Ø 2 op 100 cm-mv. Alle wortels gaan richting particuliere 

tuinen aan de andere zijde van het trottoir. 

 

  



 

 

Proefsleuf III 

De derde sleuf is gegraven tussen de bomen met boomnummer 7 en 8. Er is tot 45 cm-mv 

gegraven. Aangetroffen is een matig humeus zand. Beworteling van de bomen was hier matig 

intensief aanwezig waaronder één wortel van Ø1,5 cm en twee wortels van Ø 1 cm. 

 

 

  



 

Proefsleuf IV 

Tussen boom 12 en 13 is de derde sleuf gegraven. Tot 35 cm-mv bestaat de bodem uit matig 

humeus fijn zand, van 35 cm tot 50 cm-mv bestaat de bodem uit humusarm fijn zand. In de 

bovenste bodemlaag is een matig intensieve fijne t/m grove beworteling aangetroffen. In de 

meer humusarme zandlaag is een extensieve fijne t/m grove beworteling aangetroffen. 

 

 

  



 

 

DEEL 5  BEA ADVIES 

Wanneer de resultaten uit het onderzoek worden vergeleken met de plannen zoals deze zijn 

weergegeven op de tekeningen dan zijn er duidelijke belemmeringen aanwezig voor een 

duurzame handhaving van de bomen. Er zijn verschillende oorzaken waardoor duurzame 

instandhouding van de 14 bomen niet mogelijk is. Er zijn echter ook mogelijkheden om deze 

negatieve effecten, doormiddel van kleine ontwerpaanpassingen, voor een groot deel te 

voorkomen. Onderstaand staan de belemmeringen, mogelijke oplossingen en eventuele 

noodzakelijke randvoorwaarden beschreven. 

 

Trottoir zuidzijde: 

Op de tekeningen is te zien dat het trottoir aan de zuidzijde van de bomen wordt verwijderd en 

tot 40 cm-mv wordt ontgraven. Ten tijde van het onderzoek zijn onder dit trottoir zeer grove 

wortels aangetroffen op een diepte van 30 cm-mv. Deze wortels gaan richting de particuliere 

tuinen omdat de humusrijke tuingrond de boom in zijn behoefte aan vocht en voedingsstoffen 

kan voorzien. Deze wortels zijn voor de bomen onmisbaar en zullen bij de geplande ontgravingen 

verloren gaan. 

 

Het advies luidt om alleen het trottoir (5cm) en de fundering (circa 20 cm straatzand) te 

verwijderen. Deze vrijgekomen 25 cm kan worden ingevuld met een geschikt groeimedium. Op 

de tekeningen is te lezen dat dit deel wordt ingevuld met teelaarde. Omdat teelaarde vaak uit een 

voor bomen niet optimale samenstelling bestaat luidt het advies bomengrond toe te passen. 

 

Rijbaan: 

Op de tekeningen is te zien dat de rijbaan wordt her straat en dat groenstrook richting rijbaan 

circa 50cm wordt verbreed. Voor de rijbaan wordt een nieuwe fundering aangelegd tot 30 cm-

mv. Het verbrede deel van de groenstrook wordt tot 40 cm-mv ontgraven om daarna te worden 

ingevuld met teelaarde.  

 

Uit het ondergronds onderzoek is naar voren gekomen dat de gestelwortels van de bomen onder 

de verharding door gaan richting rijbaan. In het huidige wegdek is ook duidelijk te zien dat er 

verhardingen worden opgedrukt door boomwortels. Bij de benodigde ontgravingen voor de 

rijbaan en de groenstrook is het zeer aannemelijk dat belangrijke gestelwortels beschadigd 

raken. 

Het advies luidt om de ontgravingen onder de kroonprojecties handmatig en onder toezicht van 

een bomenwacht (een European Tree Technician of gelijkwaardig) uit te laten voeren. Er zijn 

mogelijk plekken zijn waar vanwege boomwortels de gewenste ontgravingsdiepte niet behaald 

kan worden. Randvoorwaarde is dat boomwortels met een diameter van 5 cm of meer niet 

verwijderd worden. Dunnere wortels mogen alleen verwijderd worden met toestemming van een 

deskundige zoals een European Tree Tchnician en dienen altijd recht te worden afgeknipt. 



 

Ook hier geld dat bij invulling van de groenstrook bomengrond moet worden toegepast in plaats 

van teelaarde. 

Nieuwe trottoirs: 

Op drie plekken wordt een nieuw trottoir aangelegd om de achterommetjes te verbinden met de 

rijbaan. Deze trottoirs zijn voorzien in de groenstroken tussen de bomen. Op deze locaties zijn 

wortels aangetroffen. De intensiteit en grofheid van de wortels waren echter niet dusdanig dat 

een duurzame handhaving van de bomen hiermee in het geding komt. 

Randvoorwaarde is dat de ontgravingen handmatig worden uitgevoerd. Wortels van 5 cm of 

dikker mogen niet beschadigd raken. Dunnere wortels die verwijderd moeten dienen altijd recht 

te worden afgeknipt. 

 

Esdoorn nummer 7: 

De esdoorn met boomnummer 7 heeft een slechte conditie. De boom is niet op een duurzame 

wijze te behouden. Vanwege de geplande werkzaamheden luidt het advies deze boom te 

vervangen. Dit biedt tevens mogelijkheden om het pad vanuit het achterommetje verder van de 

te behouden eik met boomnummer 8 te leggen. 

 

Plantvakken: 

Op de ontwerptekeningen is te zien dat de groenstrook wordt ingevuld met een onderbegroeiing 

bestaande uit vaste planten en gazon. Anders dan gazon heeft een onderbegroeiing van vaste 

planten een positieve invloed op de bomen. Door de vaste planten wordt de bodem minder 

betreden en raakt daardoor minder verdicht. Ook is er minder kans op beschadigen van de 

boom, bijvoorbeeld door de grasmaaier. Daarnaast zorgt de begroeiing ervoor dat afgevallen 

blad kan blijven liggen en niet verwaaid. Op deze wijze ontstaat een strooisel laag. Deze laag 

activeert het bodemleven met als resultaat meer vocht en voedingsstoffen voor de bomen. 

Op de tekeningen is te zien dat de huidige groenstrook 400 mm wordt doorgespit. Dit 

doorspitten heeft fatale gevolgen voor de bomen omdat veel wortels beschadigd raken. Als 

boombehoud de inzet is dan kan alleen de zode (bovenste 5 cm) handmatig worden verwijderd. 

Daarop kan een schimmeldominante humuscompost (max 20cm) wordt aangebracht om daarna 

te worden ingeplant. 

 



 

 

 

Afbeelding 5: Aandachtspunten m.b.t. tot het kunnen behouden van de bomen. 


