Bijlage Afweging behoud of kappen bestaande bomen

Datum:

22 december 2017

Nummer:

1177049 (versie 8, algemene standaard)

Beslisboom 1: Afweging behoud of kappen bestaande bomen
Blijft de ophoging met grond of klei rondom de stam de binnen
waarde als weergegeven in de tabel 1?

NEE

Toelichting: teveel grond en klei rondom de stam kan de wortels
verstikken. Daardoor kan een boom afsterven.

JA

Staat de boom:
a) op het buitentalud of de kruin?
b) bij een niet verheelde kade; op het binnentalud of binnen een
strook van 2 m vanuit de teenlijn?
c) bij een verheelde kade; binnen een strook van 2 m vanuit de
binnenkruinlijn?
Toelichting: bomen die in een bepaalde zone staan, kunnen gevaar
opleveren bij omwaaien. Een grote boom kan bij omwaaien met zijn
wortelkluit een gat in de kade veroorzaken. In de figuren 1 en 2 zijn de
zones verduidelijkt.

NEE

JA

Betreft het:
a) Leibomen, als zodanig beheerd
b) Hakhout, als zodanig beheerd
c) Knotbomen, als zodanig beheerd
d) Lage bomen (lengte <5 m)
e) Bomen met dunne stam (diameter <0,1 m)

NEE

Toelichting: het risico op omwaaien van lage en dunne bomen is
doorgaans nihil.

JA

Toelichting: boomwortels kunnen lekkages veroorzaken als ze
dicht op de vaart staan. In de figuur 3 zijn de zones verduidelijkt.

JA

NEE

Belemmert de boom de toegankelijkheid (te voet ) van de kade,
of belemmert de boom de visuele inspectie van de kade?

JA

Toelichting: bomen en bosschages kunnen een dichte haag vormen,
waardoor de kade niet meer te betreden of te inspecteren is.

NEE

Belemmert de boom de uitvoerbaarheid van het kadeonderhoud?

JA

Toelichting: bomen kunnen in de weg staan waardoor er te weinig
werkruimte is om de werkzaamheden uit te voeren.

NEE

Boom behouden

Boom kappen

Staat de boom op het buitentalud of de kruin?

Beslisboom 2: Afweging behoud of kappen beeldbepalende of waardevolle bomen
Blijft de ophoging met grond of klei rondom de stam de binnen
waarde als weergegeven in de tabel 1?

NEE

Toelichting: teveel grond en klei rondom de stam kan de wortels
verstikken. Daardoor kan een boom afsterven.

Is het kadeontwerp aan te passen zodat de ophoging met
grond of klei rondom de stam binnen de maximale waarde
blijft?

NEE

Voorbeeld: Mogelijk kan de kruin worden verschoven achter de boom
langs zonder dat substantieel meer klei nodig is. Niet bedoeld zijn
stalen damwanden of grote constructies met als enige doel het
behoud van de boom.

JA

JA

Staat de boom:
a) op het buitentalud of de kruin?
b) bij een niet verheelde kade; op het binnentalud of binnen een
strook van 2 m vanuit de teenlijn?
c) bij een verheelde kade; binnen een strook van 2 m vanuit de
binnenkruinlijn?
Toelichting: bomen die in een bepaalde zone staan, kunnen gevaar
opleveren bij omwaaien. Een grote boom kan bij omwaaien met zijn
wortelkluit een gat in de kade veroorzaken. In de figuren 1 en 2 zijn de
zones verduidelijkt.

NEE

JA

Betreft het:
a) Leibomen, als zodanig beheerd
b) Hakhout, als zodanig beheerd
c) Knotbomen, als zodanig beheerd
d) Lage bomen (lengte <5 m)
e) Bomen met dunne stam (diameter <0,1 m)
Toelichting: het risico op omwaaien van lage en dunne bomen is
doorgaans nihil.

JA

NEE
Is het kadeontwerp aan te passen zodat de ontgrondingskuil
geen gevaar meer oplevert voor de kade?

NEE

Voorbeeld: Mogelijk kan de kruin worden verschoven achter de
wortelkluit langs zonder dat substantieel meer klei nodig is. Niet
bedoeld zijn stalen damwanden of grote constructies met als enige
doel het behoud van de boom.

JA

NEE

JA

Staat de boom op het buitentalud of de kruin?
Toelichting: boomwortels kunnen lekkages veroorzaken als ze
dicht op de vaart staan. In de figuur 3 zijn de zones verduidelijkt.

JA

Is het kadeontwerp aan te passen zodat de wortels zich niet
meer bevinden in het buitentalud of de kruin?

NEE

Voorbeeld: Mogelijk kan de kruin worden verschoven achter de
wortelkluit langs zonder dat substantieel meer klei nodig is. Niet
bedoeld zijn stalen damwanden of grote constructies met als enige
doel het behoud van de boom.

NEE
JA
Belemmert de boom de toegankelijkheid (te voet ) van de kade,
of belemmert de boom de visuele inspectie van de kade?
Toelichting: bomen en bosschages kunnen een dichte haag vormen,
waardoor de kade niet meer te betreden of te inspecteren is.

JA

NEE

Belemmert de boom de uitvoerbaarheid van het kadeonderhoud?

JA

Is de uitvoeringsmethode aan te passen zodat er minder
werkruimte nodig is?

NEE

Toelichting: bomen kunnen in de weg staan waardoor er te weinig
werkruimte is om de werkzaamheden uit te voeren.

JA
NEE
Heeft de boom nog een reële conditie en levensverwachting?

JA

Boom behouden

NEE

Boom kappen

Is de kans op omwaaien uit te sluiten op
basis van een deskundigenrapport, waarin
de conditie van de boom, de omvang van de
wortelkluit, windvang van de kroon, grootte
van de ontgrondingskuil en het gevaar voor
de kade is onderzocht?

2m

Figuur 1: zone beoordeling omwaaien bomen bij niet verheelde kade (rode zone, behorend bij vraag a en b)

aanheling
2m

Figuur 2: zone beoordeling omwaaien bomen bij verheelde kade (rode zone, behorend bij vraag c)

Figuur 3: zone beoordeling lekkages door wortels (rode zone)

Tabel 1: Maximale ophoging rondom bomen

Tabel 2: Inventarisatie beeldbepalende en waardevolle bomen
Traject

Locatie/ adres

Boomsoort

Opmerkingen

