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Voorwoord
Bomen zijn onmisbaar voor een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Dat
bewustzijn leeft steeds sterker, zowel onder bewoners als gemeenten en bedrijven. Bomen brengen de natuur dichtbij. Doordat ze zo oud en groot kunnen
worden, dwingen ze respect af.
Het streven om bomen te beschermen en de kans te geven om oud te worden,
wint terrein.
Een boom is allang niet meer een vervangbare vanzelfsprekendheid. Het belang
van bomen gaat verder dan hun geldelijke waarde. Tegelijkertijd mag het economische belang van bomen niet worden onderschat. Men is in toenemende mate
bereid te investeren in bomen.
In dit klimaat heeft de boomverzorging zich kunnen ontwikkelen tot een
geavanceerd specialisme. De kennis over bomen en hun functioneren in de stad
is gegroeid. Deze kennis komt steeds meer ter beschikking aan andere disciplines, zoals ontwerpen en bouwen.
Bovendien wordt door boomverzorgingsbedrijven een steeds breder scala aan
producten en diensten aangeboden.
Het boek is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk gaat
inhoudelijk in op bepaalde werkzaamheden, waarna een of meerdere calculatietabellen inzicht geeft in de kosten. Op deze wijze wordt het inzichtelijk wat er
kan worden verwacht van het werk en met welke kosten er rekening moet worden gehouden.
De kostentabellen geven een indicatie van de te verwachten kosten exclusief
BTW. De kosten van werk aan bomen zijn zozeer afhankelijk van de omstandigheden, dat geen exacte ramingen kunnen worden gegeven. Deze omstandigheden kunnen liggen in de bomen zelf, de omvang van het werk, de verkeerssituatie enz. Bij de calculatie is uitgegaan van een gemiddelde situatie. Waar geen
realistische schatting kon worden gemaakt, is de post aangegeven met p.m.
(poste memorie).

10
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Klimaat en bomen

Verkoeling
Beplantingen van bomen, daktuinen en groengevels hebben een groter Albedo
dan beton en asfalt. Hiermee wordt voorkomen dat het ondergelegen beton en
asfalt grote hoeveelheden zonnestraling absorbeert. Daarnaast wordt door de
verdamping van de beplantingen warmte aan de omgeving onttrokken. Deze
factoren resulteren in een koeler microklimaat binnen de beplanting.
Bomen
Bomen in de stad kunnen een rol spelen in het verminderen van de temperatuur
in steden. Het effect is groter bij bomen in groepen omdat hier de wind minder
invloed heeft. Grote beplantingen hebben een verkoelend effect tot ver buiten
hun grenzen. Onderzoek in Chapultepec park (500 Ha) in Mexico-stad laat zien
dat het verkoelende effect tot 2 kilometer buiten de grenzen merkbaar is. Dit
geeft – naast het aanplanten van straatbomen – ook het belang van parken en
stadbossen aan. (Chen Y. & N.H. Wong, 2006. Thermal benefits of city parks.)
Parken zorgen
voor verkoeling
in de stad.

Daktuinen
Praktisch alle daken binnen de steden zijn geschikt voor een toepassing als daktuin. Binnen het begrip daktuin bestaat veel variatie: van lichte grasdaken tot
complete tuinen met bomen erin. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de
aanwezige ruimte en dakconstructie.
Groengevel
Door de aanwezige hoogbouw binnen steden is er veel wandoppervlakte voor
groene gevels beschikbaar.
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Beheer en verzorging
Regelmatige boomcontrole en een zorgvuldig gegevensbeheer zijn, behalve voor
de bomen, van essentieel belang in het kader van de zorgplicht van de eigenaar.
Op deze wijze kan worden aangetoond dat de beheerder goed voor zijn of haar
bomen zorgt en het nodige doet om schade en letsel door deze bomen te voorkomen.

Aanslagfase
De eerste jaren na aanplant hebben bomen extra aandacht nodig in de vorm
van nazorg. De boom wordt een aantal keren per jaar gecontroleerd om met
name vochttekort op te sporen. Tijdens deze controles wordt ook gekeken of de
boompalen nog goed staan. Na een jaar of drie kunnen deze meestal worden
verwijderd: de boom heeft voldoende beworteling en moet zelf steunweefsel
vormen om de wind te kunnen weerstaan.
Natuurlijke
groei.

Groei na
begeleidingssnoei.

In de aanslagfase zijn bomen extra gevoelig voor vandalisme en extreme weersomstandigheden. Een hoge uitval kan grotendeels worden voorkomen door
goed en voldoende groot plantmateriaal, een goede kwaliteit plantplaats, een
juiste hantering van de boom tijdens transport en planten en voldoende nazorg.
Toch zullen er bomen uitvallen. Het beheer zal rekening moeten houden met
inboeten in de aanslagfase.
Snoei vindt beperkt plaats bij aanplant, hierbij mag maximaal 10% kroonvolume weggenomen worden. De snoei is hoofdzakelijk gericht op gebroken takken. Daarnaast kunnen eventuele probleemtakken worden verwijderd.
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Ziekten en aantastingen
'ruwere' klasse-indeling. Er wordt bij stadsbomen meer gedetailleerd naar de
bomen gekeken en meer aspecten vastgelegd. De gegevens worden daarbij
zodanig geregistreerd dat ze zich lenen voor verdere statistische analyse.
In 2014 is deze methode een aantal malen getoetst en nu wordt de methode in
heel Amsterdam op grotere schaal ingezet. Ook zijn er mogelijkheden ingebouwd om de methode 'naadloos' aan te laten sluiten op de methodes die in
andere landen al enige jaren worden gebruikt. Daardoor is ook een onderlinge
vergelijking mogelijk. Wanneer deze methode op meerdere locaties in Nederland zou worden toegepast kan een 'consistenter' en beter beeld worden verkregen van de landelijke situatie en zal zodoende weer bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van de kennis over de essentaksterfte. BTL Bomendienst streeft er
daarom naar om de methode na het komende seizoen gebruiksklaar te hebben
voor iedereen die daarmee zou willen gaan werken. Belangrijk is dat als de
methode breder gedragen wordt de wijze van toepassen en daarmee de resultaten goed vergelijkbaar zijn.
Richtlijnen
1 Laat een QuickScan uitvoeren en krijg inzicht in de stand van zaken.
2 Werk aan de hand van de resultaten een stappenplan (beheer/omvorming)
uit en stel deze vast (inclusief financiële paragraaf).
Herkennen
De ontwikkeling van de infectie uit zich in een aantal fasen.

Fase 1: vlekjes op het blad en de steel.

Fase 2: verwelking van het blad.

Fase 3: sterfte van de twijg met verkleuring.

Fase 4: sterfte van de twijg met bastnecrose.
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