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INLEIDING
In opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland, de heer S. Masouti, heeft Bomenwacht
Nederland een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd bij 104 bomen aan de Kortebuurt 21 te
Maassluis.
Aanleiding van deze kwaliteitsbeoordeling vormt de vraag naar meer inzicht in de kwaliteit
van de bomen. Het vermoeden bestaat dat de conditie van de bomen slecht is. Daarnaast
staan de bomen op de nominatie om gekapt te worden.
De doelstelling van de beoordeling is tweeledig. Ten eerste dient de kwaliteit van de bomen
in de huidige situatie te worden vastgesteld. Ten tweede dient ten aanzien van de aspecten
veiligheid en onderhoud een gericht advies te worden verstrekt.
S.J.M. van der Burg, Adviseur Bomen bij Bomenwacht Nederland, heeft op 18 maart 2022
de beoordeling uitgevoerd en vervolgens de rapportage opgesteld. De rapportage is
technisch gecontroleerd door S. van der Heijden, European Tree Technician en Adviseur
Bomen bij Bomenwacht Nederland.
De beoordeling is uitgevoerd conform de offerte met het kenmerk P22183 van 10 maart
2022.
In afwijking tot wat in de offerte benoemd is, zijn 10 bomen extra opgenomen omdat niet
geheel duidelijk was welke bomen (soorten) moesten worden beoordeeld. Daarom is ervoor
gekozen extra bomen mee te nemen in de beoordeling.
Daarnaast zijn op 6 april, op verzoek van de opdrachtgever, extra bomen opgenomen.

1
Kortebuurt 21, Maassluis

SITUATIE
De onderzoeksbomen staan aan de Kortebuurt 21 te Maassluis. Het betreft 2 rijen bomen
langs de oprijlaan naar het woonhuis aan Kortebuurt 21, parallel aan de Boonervliet en een
rij bomen haaks op de oprit langs een wandelpad parallel aan de Kortebuurt. Het
bomenbestand kenmerkt zich voornamelijk door de rijen grote Canadese populieren
(Populus x canadensis) met daaronder voornamelijk zwarte elzen (Alnus glutinosa). De
elzen staan onder de kroonprojectie van de populieren en vertonen duidelijk
concurrentieproblemen.
Op onderstaande afbeelding is de locatie met de onderzoeksbomen weergegeven.

Onderzoekslocatie met bomen (groene punten).
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Impressie van de onderzoekslocatie.
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De volgende grafieken geven weer hoe het beoordeelde bomenbestand is opgebouwd.
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De categorie Overig bestaat uit 8 verschillende soorten.
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In bijlage A is een overzichtstekening van de locatie opgenomen, waarop de
onderzoeksbomen genummerd terug te vinden zijn.
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ONDERZOEKSMETHODE
De kwaliteit van elke onderzoeksboom is vastgesteld aan de hand van 3 aspecten: conditie,
veiligheid en beheerbaarheid. Aan elk aspect worden waarderingscijfers toegekend
(tussen 0 en 8).

CONDITIE
Bij de conditiebeoordeling is met name gekeken naar de scheutlengte, de kroonstructuur en
de knopgrootte en -bezetting. Tevens is er gelet op symptomen die wijzen op een
aantasting (bijvoorbeeld door een insect of bacterie).

VEILIGHEID
Bij de beoordeling van de veiligheid is gekeken naar biologische en mechanische aspecten
die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit en breukveiligheid van de boom.
Voorbeelden hiervan zijn schimmelaantastingen, holten, scheuren, zware takken en
plakoksels. Deze kunnen leiden tot een verhoogde kans op stambreuk, takbreuk en/of
windworp. Waargenomen gebreken leiden tot een veiligheidsmaatregel.
De veiligheid van elke boom wordt gewaardeerd met een cijfer. De geadviseerde
veiligheidsmaatregelen zijn gerelateerd aan dit cijfer. Onderstaande tabel geeft de
samenhang weer tussen de beoordeling van de veiligheid en de geadviseerde
veiligheidsmaatregelen.
Veiligheidsmaatregel

Cijfer veiligheid
6

4

Vellen (boom verwijderen)
Tak(ken) innemen (snoei)

X

Tak(ken) verwijderen (snoei)

X

Kroonreductie (snoei)
Grof dood hout verwijderen (snoei)

2

0

X

X

Niet te
beoordelen

X
X

Verankering aanbrengen

X

Verankering controleren en/of bijstellen

X

Nader onderzoek

X

Hercontrole
Jaarlijkse inspectie

Nader
onderzoek

X
X
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BEHEERBAARHEID
Bij het beoordelen van de beheerbaarheid wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Staat de
juiste boom op de juiste plaats’. Hierbij wordt zowel gelet op knelpunten gerelateerd aan de
boom als aan de omgeving. Alle elementen van zowel de boom als de directe omgeving
worden in relatie tot elkaar beoordeeld. Dit omdat knelpunten bij de diverse elementen met
elkaar kunnen samenhangen. Conditieproblematiek (boomgerelateerd) houdt bijvoorbeeld
vaak verband met een knelpunt in de ondergrondse groeiplaats (omgevingsgerelateerd).
Boomgerelateerde knelpunten
Bij de boom wordt beoordeeld of onderstaande elementen knelpunten opleveren voor de
beheerbaarheid.
Boomgebreken
Bacteriën en schimmels kunnen een boom ziek maken of de houtstructuur afbreken. Een
ernstige ziekte (zoals kastanjebloedingsziekte of essentaksterfte) kan leiden tot het
afsterven van de boom. Diverse zwammen breken houtweefsel af, wat bij de boom leidt tot
een verhoogde kans op breuk of instabiliteit. Verder kan hout breukgevaarlijk worden door
overbelasting of slecht vergroeide houtstructuren.
Onoplosbare (mechanische) gebreken, zoals bijvoorbeeld instabiliteit of defecten in de
houtstructuur, zorgen ervoor dat de boom niet meer (duurzaam) beheerd kan worden.
Boomsoort
Elke boomsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Dit kan knelpunten maar ook
kansen geven in het beheer. Behalve de conditie is het regeneratievermogen (of
herstelvermogen) van belang. Een linde heeft bijvoorbeeld een veel groter
regeneratievermogen dan een beuk.
Daarnaast heeft elke boomsoort een eigen maximale levensduur (theoretische omlooptijd)
waardoor sneller of juist minder snel knelpunten kunnen ontstaan. Zo is de theoretische
omlooptijd van een bolacacia een fractie vergeleken met de omlooptijd van een eik.
Omgevingsgerelateerde knelpunten
Omgevingsgerelateerde knelpunten komen voort uit de eisen die de (openbare) ruimte
rondom de boom stelt. De boom moet ‘passen’ binnen de (openbare) ruimte en zo min
mogelijk de (belangen van de) functies binnen de openbare ruimte hinderen.
De eisen aan en functie van de (openbare) ruimte rond de boom hebben grote invloed op
het al dan niet aanwezig zijn van knelpunten in het beheer. Zo zal een boom in een
bos(plantsoen) of gazon met voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte over het
algemeen geen knelpunten veroorzaken. Bomen in stedelijk gebied met een beperking in de
boven- en/of ondergrondse groeiplaats veroorzaken wel vaak knelpunten
(bestratingsopdruk, frequente (gevel)snoei, ingroei van wortels in riool et cetera).
Bij het beoordelen van de omgeving wordt zowel naar boven- als ondergrondse elementen
gekeken.
Bovengronds
Voorbeelden van bovengrondse knelpunten zijn: (takken/boomdelen groeien tegen) gevels
of straatmeubilair, te kleine boomspiegels, hoge windinvloed, zoute zeewind.
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Ondergronds
Voorbeelden van ondergrondse knelpunten zijn; hoge bodemverdichting, lage
voedingswaarde van de bodem, hoge grondwaterstand, kabels/leidingen et cetera.
Daarnaast zijn grote delen van Nederland zettingsgevoelig. Hierdoor is het gewenst het
maaiveld met enige regelmaat op te hogen. Dergelijke ophogingen hebben vaak een zeer
negatieve invloed op de boom.

KWALITEIT
De waarderingscijfers voor conditie, veiligheid en beheerbaarheid worden vermenigvuldigd.
Dit resulteert in een kwaliteitsgetal (tussen 0 en 512). Op basis hiervan wordt de boom
ingedeeld in een kwaliteitscategorie.
De volgende tabel geeft een overzicht van de gehanteerde categorieën en de bijbehorende
omschrijvingen.
Kwaliteitscategorie

Kwaliteitsgetal

Omschrijving

Slecht

0 – 75

De boom functioneert niet.

Matig

75 - 200

De boom functioneert niet naar behoren.

Voldoende

200 - 512

De boom functioneert naar behoren.

Nader onderzoeken

–

Om de kwaliteit te kunnen vaststellen, dient eerst een
nader onderzoek te worden uitgevoerd.

Niet te beoordelen

–

De kwaliteit kan niet worden beoordeeld.

Niet aanwezig

–

De boom is op locatie niet aangetroffen.

ADVIES
Naar aanleiding van de kwaliteitsbeoordeling is een advies opgesteld met veiligheids- en/of
onderhoudsmaatregelen. Indien actieve veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om de
risico’s voor de omgeving te minimaliseren, is de boom benoemd als risicoboom. Vergen de
gebreken in de huidige situatie (nog) geen actieve maatregelen maar is jaarlijkse inspectie
wel gewenst, dan is de boom als attentieboom aangemerkt.
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RESULTATEN
Tijdens de kwaliteitsbeoordeling zijn de boompunten van de niet-aanwezige bomen niet
beoordeeld. Deze staan wel aangegeven op het door de opdrachtgever verstrekte
kaartmateriaal, maar blijken op locatie niet aanwezig te zijn. Bij de bespreking van de
resultaten wordt dan ook uitgegaan van 104 beoordeelde bomen.
Van 42 bomen blijkt de locatie onjuist te zijn weergegeven op het verstrekte kaartmateriaal.
Bij deze bomen is de locatie tijdens de beoordeling gecorrigeerd.
Per boom zijn de resultaten terug te vinden op het registratieformulier in bijlage B.

CONDITIE
De volgende grafiek geeft weer hoe de conditie van de bomen is beoordeeld.

Conditie
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De conditie is bij 42 bomen als voldoende beoordeeld (waarderingscijfer 6). De bomen
vertonen voldoende scheutlengte, knopbezetting en een jaarlijks toenemend kroonvolume.
Bij 61 bomen is de conditie als onvoldoende (waarderingscijfer 4) tot slecht
(waarderingscijfer 2) aangemerkt. 58 bomen hebben een onvoldoende conditie; deze
bomen vertonen een stagnerende groei, concurrentieproblemen of beide. Bij 3 bomen is de
conditie als slecht aangemerkt. Deze bomen vertonen afstervingsverschijnselen als gevolg
van concurrentie.
1 boom is (nagenoeg geheel) afgestorven (waarderingscijfer 0).
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VEILIGHEID
De volgende grafiek geeft weer hoe de veiligheid van de bomen is beoordeeld.
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De waardering van de boomveiligheid is gekoppeld aan de benodigde
veiligheidsmaatregelen (zoals omschreven in het hoofdstuk Onderzoeksmethode).
Goed en voldoende
De veiligheid is bij 58 bomen als goed beoordeeld (waarderingscijfer 8). Deze bomen
vertonen geen noemenswaardige gebreken in het kader van de veiligheid en vereisen dan
ook geen gerichte veiligheidsmaatregelen.
De veiligheid is bij 14 bomen als voldoende beoordeeld (waarderingscijfer 6). Wel vertonen
deze bomen gebreken in het kader van de veiligheid, maar door het uitvoeren van een
reguliere onderhoudsmaatregel kan het gebrek worden weggenomen. De invloed op de
veiligheidstoestand van de boom is dus maar tijdelijk.
Onvoldoende (waarderingscijfer 4)
De veiligheid is bij 30 bomen als onvoldoende beoordeeld vanwege gebreken in het kader
van de veiligheid. Deze gebreken kunnen niet worden weggenomen met het uitvoeren van
een reguliere onderhoudsmaatregel, waardoor ze een (blijvende) negatieve invloed hebben
op de veiligheidstoestand van de boom. Het gaat hierbij om een aantal Canadese
populieren met holtes en rotting in de stamvoet, en om bomen met
afstervingsverschijnselen.
Enerzijds betreft het gebreken die in de huidige situatie een veiligheidsrisico met zich
meebrengen. Door het uitvoeren van een ingrijpende onderhoudsmaatregel kan wel het
veiligheidsrisico worden weggenomen, maar niet het gebrek zelf.
Anderzijds betreft het gebreken die in de toekomst breuk- en/of instabiliteitsgevaar kunnen
opleveren. In de huidige situatie is er geen veiligheidsrisico. Vanwege het mogelijke gevaar
in de toekomst is bij deze bomen de veiligheidsmaatregel Jaarlijkse inspectie nodig. Bij de
toekomstige jaarlijkse inspecties dient extra aandacht te worden besteed aan de
aangetroffen gebreken (zie Conclusie en advies).
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Onhoudbaar (waarderingscijfer 0)
Bij 1 boom (nummer 110) is de veiligheid als onhoudbaar beoordeeld. Deze boom is
nagenoeg geheel afgestorven en kan vanuit veiligheidsoverwegingen niet behouden blijven.
Niet te beoordelen
Bij 1 boom (nummer 124) kon, vanwege overmatige begroeiing met klimop, de veiligheid
niet beoordeeld worden. Bij deze boom worden de maatregelen Hercontrole en Klimop
verwijderen geadviseerd.
Risicobomen en attentiebomen
In totaal is bij 38 bomen sprake van gebreken die in de huidige situatie leiden tot een
veiligheidsrisico voor de omgeving. Deze bomen zijn dan ook als risicoboom
geclassificeerd. Om het gevaar weg te nemen, zijn actieve maatregelen noodzakelijk
(zie Conclusie en advies).
Bij 7 bomen zijn alleen gebreken geconstateerd die in de toekomst breuk- en/of
instabiliteitsgevaar kunnen opleveren. Deze bomen zijn als attentieboom aangemerkt.
Actieve maatregelen zijn op dit moment niet noodzakelijk. Wel dient tijdens de toekomstige
jaarlijkse inspecties extra aandacht te worden besteed aan de aangetroffen gebreken (zie
Conclusie en advies).
Hiernaast hebben 8 risicobomen ook gebreken die in de toekomst breuk- en/of
instabiliteitsgevaar kunnen opleveren. Deze bomen worden na uitvoering van de
geadviseerde veiligheidsmaatregelen als attentieboom aangemerkt. Hierbij dient tijdens de
toekomstige jaarlijkse inspecties extra aandacht te worden besteed aan de aangetroffen
gebreken (zie Conclusie en advies).

Holtes in de stamvoet van bomen.
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BEHEERBAARHEID
De volgende grafiek geeft weer hoe de beheerbaarheid van de bomen is beoordeeld.
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De beheerbaarheid is bij 21 bomen als voldoende (waarderingscijfer 6) tot goed
(waarderingscijfer 8) beoordeeld. Bij deze bomen zijn geen beheerproblemen aangetroffen.
Bij 37 bomen is de beheerbaarheid als onvoldoende aangemerkt (waarderingscijfer 4). Dit
betreft de bomen met een onvoldoende conditie vanwege een stagnerende groei,
concurrentie met andere bomen of beide. Het betreft hierbij bomen van niet-duurzame
soorten waarbij een teruggang in conditie kan leiden tot vervroegd afsterven.
46 bomen hebben een slechte beheerbaarheid (waarderingscijfer 2). Dit betreft
voornamelijk de populieren die reeds gekandelaberd zijn, en de populieren die vanuit
veiligheid gekandelaberd moeten worden wegens onbalans tussen de lengte en diameter
van de takken. Hiernaast betreft dit de bomen die een slechte conditie hebben en
afstervingsverschijnselen vertonen.
De populieren die reeds gekandelaberd zijn hebben een slechte beheerbaarheid. Deze zijn
destijds gekandelaberd vanwege onbalans tussen de lengte en diameter van de takken en
takbreuk in het verleden. Dit is een bekend verschijnsel bij oude populieren (kroonverval) en
is niet duurzaam op te lossen met het nemen van veiligheidsmaatregelen. De directe
veiligheidsrisico’s kunnen wel weggenomen worden met een ingreep maar het kroonverval
blijft, waardoor de beheerbaarheid van deze bomen als slecht is beoordeeld.
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KWALITEITSBEPALING
Op basis van de conditie, veiligheid en beheerbaarheid is de kwaliteit van de
onderzoeksbomen bepaald.
De volgende grafiek laat zien hoe de bomen verdeeld zijn over de diverse kwaliteitscategorieën.
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CONCLUSIE EN ADVIES
Op basis van de resultaten volgen hieronder de conclusie en het advies.
De locatie van veel boompunten was niet correct weergegeven op het kaartmateriaal. Ook
bleken een aantal bomen uit het kaartmateriaal in werkelijkheid niet meer aanwezig te zijn.
Van 42 bomen is de locatie op het kaartmateriaal gecorrigeerd. Niet alle boompunten zijn
gecorrigeerd omdat de soortnamen niet klopten. Hierdoor was het nodig 11 bomen toe te
voegen. Het is wenselijk deze mutaties door te voeren in het beschikbare beheersysteem.

KWALITEIT
De kwaliteit is bij 19 bomen als voldoende beoordeeld. 49 bomen hebben een matige
kwaliteit. Bij 36 bomen is de kwaliteit als slecht aangemerkt.

MAATREGELEN
Voor de onderzoeksbomen adviseren wij diverse maatregelen op het gebied van veiligheid
en onderhoud.
Per boom zijn de relevante adviesgegevens terug te vinden op het registratieformulier in
bijlage B.
Veiligheid
De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van het veiligheidsadvies. Per
veiligheidsmaatregel wordt aangegeven voor welke aantallen onderzoeksbomen de
betreffende maatregel wordt geadviseerd, steeds in combinatie met de bijbehorende
urgentietermijn. Op één boom kunnen meerdere veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.
Veiligheidsmaatregel

Urgentietermijn
Acuut

Binnen
1 maand

Totaal

Binnen
6 maanden

Binnen
12 maanden

Kroonreductie (snoei)

0

0

16

-

16

Grof dood hout verwijderen (snoei)

0

0

37

-

37

Jaarlijkse inspectie

-

-

-

15

15

Tak(ken) innemen (snoei)

1

1

Hercontrole

1

1

Overigens wordt de maatregel ‘jaarlijkse inspectie’ niet alleen geadviseerd voor de
attentiebomen, maar ook voor de risicobomen die na uitvoering van de betreffende actieve
maatregel(en) dienen te worden gehandhaafd als attentieboom.
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Onderhoud
Vanuit de veiligheidsmaatregelen is bij 37 bomen een snoeimaatregel noodzakelijk.
Vanuit het oogpunt van beheer adviseren wij bij 38 Canadese populieren, 6 zwarte elzen,
1 gewone es en 1 treurwilg een beslissing te nemen over het al dan niet handhaven van de
boom (veelal vanwege het kroonverval bij de oude populieren en afstervingsverschijnselen
bij de andere bomen). Worden deze bomen (vooralsnog) gehandhaafd, dan blijven wel de
geadviseerde veiligheids- en/of snoeimaatregelen van kracht.

14
Kortebuurt 21, Maassluis

BIJLAGEN
BIJLAGE A
Overzichtstekeningen
BIJLAGE B
Registratieformulieren
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