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Stoppen bomenmalaise
De malaise:
Aantastingen zoals van zwammen etc., ontstaan meestal als gevolg van eerdere werkzaamheden met
als mogelijk gevaar het omwaaien van bomen. Het gaat dan meestal om boom-technisch
onaanvaardbare werkzaamheden onder de kroon zoals afhakken of beschadigen van een
stabiliteitswortel of het ophogingen dicht bij de stamvoet waar door verstikking, gebrek aan zuurstof
of indrukken van de wortels, ontstaat. Voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn, het leggen
van kabels en leidingen, of het aanleggen van een pad, een geasfalteerde weg.
Ook het aanleggen van beplanting onder de boom, ook als de dikkere stabiliteitswortels onaangetast
blijven, kan al beschadigingen aan de wortels geven die funest blijken te worden.
Storix heeft wat maatregelen op een rijtje gezet om aan deze malaise een eind te maken, een
samenvatting*:
- Allereerst vindt Storix het noodzakelijk dat harde randvoorwaarden voor de bomen worden
opgesteld voor werkzaamheden bij en onder bomen die door alle diensten worden erkend,
vastgelegd en toegepast.
- Het is daartoe belangrijk dat er een groen-technisch beleid komt voor ondergrondse constructies.
- De sector moet opkomen voor de randvoorwaarden van de boom om zo te voorkomen dat de boom
wordt aangetast en een gevaar wordt voor de omgeving, hiertoe is ook een goede
zorgplichtregistratie nodig.
- Vta, (visual tree assessment) visuele controle voor de veiligheid, is een momentopname. Storix pleit
ervoor dat deze controle niet slechts plaatsvindt voor de veiligheid vanuit de zorgplicht, maar dat van
daaruit inzicht ontstaat beheermaatregelen op te stellen die gelden voor de langere termijn. Hierbij
behoort een streefbeeld vanuit boom-technisch inzicht door de beheerder. Zo dient voor iedere
boom een beheertraject te worden vastgelegd.
- Een bomenwacht dient aanwezig te zijn tijdens reconstructie en/ of aanleg groenvoorzieningen.
- Bij elke activiteit onder of nabij bomen dient het plan door een boom-technische deskundige te
worden getoetst en zo nodig in overleg boom-technische verantwoorde alternatieven te worden
toegepast.
- Door beter afstemmen van werkzaamheden aan boom-technische randvoorwaarden en meer
overleg met boomdeskundigen bij activiteiten nabij bomen kan de malaise worden gestopt.
Dit op functionele wijze proberen te integreren in een groenplan.
Besef bij dit alles: “Karakteristieke boomvormen” zijn niet te koop
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