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    4875 AA  Etten Leur 

Locatie:   Zwembad de Banakker aan De Fred. Van Eedenstraat 

Inspectiedatum:  02-06-2016 

Inspectie uitgevoerd door: Frits Gielissen  

Boom nummer/identificatie: Bomen zijn geïdentificeerd op soort en locatie 

     

    Overzicht betreffende locatie 

Onze referentie:   Dhr. T. Monden 

    Afdeling beheer en Realisatie 

    Team Civiel en Cultuurtechniek 

 

Boom soort:    Metaseqoia glyptostroboides    Watercypres 10 exemplaren 

    Quercus robur ‘Fastigiata’      Zuileik    1 exemplaar  
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Algemene omschrijving: Aan Fred. Van Eedenstraat ter hoogte van het zwembad de 

Banakker staan 11 bomen, 10 watercypressen en 1 zuileik. Deze bomen staan met een 

gevarieerde afstand van <2 m tot 10 m van de bebouwing (zwembad). Deze bomen staan 

geheel in de verharding. Watercypres is een boomsoort met een open gevederde groei. 

Vraagt een vochthoudende en doorlatende bodem. De zuileik  verdraagt verharding goed 

maar vraagt ook een open bodem die voedselrijk en vochthoudend is. Een goede laan en 

parkboom met een zuilvormige kroon. 

 

Foto 1: overzicht van de huidige situatie. 

Beoordelingsmethode: Vanaf grondniveau zijn de bomen en de directe omgeving visueel 

beoordeeld en is beoordeeld wat de invloed van de uit te voeren sloop werkzaamheden kan 

zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om bij behoud van deze bomen de 

schade aan de bomen zo veel als mogelijk te beperken. 

Beoordelingsresultaat: De beoordeling heeft per boom plaatsgevonden maar zal per groep 

worden omschreven behalve de zuileik De watercypressen zijn relatief nog erg jong en 

hebben symptomen van bomen met een verminderde conditionele toestand. O.a. in 

verhouding veel dood hout aan de buitenzijde van de kroon en een dunne naaldbezetting 

met een te lichte kleur. De oorzaak van de verminderde conditionele toestand moet in de 

groeiplaatsomstandigheden gezocht worden (hoge verdichting, zuurstof en 

vochthuishouding en Ph waardes). Het regeneratie vermogen van Metaseqoia is groter dan 

bij vele andere soorten coniferen waardoor positieve veranderingen in de groeiplaats de 

conditionele toestand positief beïnvloeden. 
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Foto 2:kronen zijn te doorzichtig door de dunne naaldbezetting. 

 

Door de groeiplaatsomstandigheden hebben de waterscypressen een zeer oppervlakkig 

wortelgestel gerealiseerd waardoor de verharding over het gehele terrein opgelicht wordt. 

Op dit moment zorgt dit voor gevaarlijke situaties ten aanzien van voetgangers. 

  

  

Foto 3 t/m 4: door de oppervlakkige wortelgroei wordt de bestrating omhoog gedrukt 

waardoor voor voetgangers en met name de personen die wat slechter ter been zijn 

gevaarlijke situaties zijn ontstaan. 
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De bovengrondse structuur van de watercypressen is goed, er zijn geen zichtbare 

symptomen waargenomen ( met uitzondering van wat dood hout) die een verhoogd risico 

met zich meebrengen. 

  

Foto 5 en 6: De structuur van deze bomen is goed zichtbaar. 

De zuileik staat het dichtst tegen het gebouw aan waardoor de sloop van het gebouw op dit 

stukje locatie voorzichtig dient plaats te vinden. Deze eik heeft een lengte scheur door een 

oud mechanische overbelasting. De scheur is dicht en aan de buitenkant vergroeid. Verder 

zijn er geen zichtbare gebreken aangetroffen. 

Alle bomen ontlenen een deel van de stabiliteit aan de bestrating, beworteling loopt tot 

tegen het gebouw en kleinere kunstwerken in deze bestrating zijn eveneens omgroeid door 

beworteling. 

   

Foto 7 t/m 9: op locaties waar geen bestrating aanwezig is, zijn de wortels overmatig 

ontwikkelt. 
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De invloed van het te slopen object ten aanzien van de betreffende 11 bomen aan de Fred. 

Van Eedenstraat hoeft niet negatief te zijn. Naast verandering van de mechanische belasting 

kunnen deze bomen er conditioneel op vooruit gaan. De structuur is goed en indien de 

stabiliteit niet negatief veranderd kunnen deze bomen de verhoogde mechanische belasting 

aan.  

Om deze bomen te behouden zijn een aantal maatregelen van belang. De belangrijkste is dat 

de kroonprojectie ruim wordt gerespecteerd en wordt afgezet zodat betreding en opslag van 

materiaal tijdens de werkzaamheden niet kan plaatsvinden. Het sloopwerk zal aan de zijde 

van de Van Eedenstraat moeten plaats vinden zonder dat men de verharding betreedt en 

verwijderd. Bij graafwerkzaamheden die onvermijdbaar zijn (met name het deel van de 

rooilijn om de fundering te kunnen verwijderen is het van belang dat de beworteling wordt 

gezaagd of geknipt. Het doortrekken van de beworteling betekent meer wortelverlies dan de 

boom aankan met instabiliteit en verdere sterke vermindering van de conditionele toestand 

als gevolg. Snoei zou moeten worden beperkt en indien dit onvermijdbaar is zal dit moeten 

worden uitgevoerd in de vegetatie periode en door vakkundige mensen. De 

snoeiwerkzaamheden mogen de conditionele toestand evenals de structuur niet negatief 

beïnvloeden. 

 

Conclusies en aanbevelingen: Uit de beoordeling blijkt dat  de betreffende  bomen een 

goede structurele toestand hebben en een conditie die nog verbeterd kan worden indien de 

omstandigheden positief worden aangepast. Door de uit te voeren werkzaamheden ten 

aanzien van het sloopwerk kan men schade voorkomen door de kroonprojectie plus de straal 

met 1,5 m extra  van deze bomen te respecteren. Deze bomen kunnen gehandhaafd blijven 

indien men tijdens de werkzaamheden de verharding intact laat en deze absoluut niet 

betreedt met machines. Een gesloten hekwerk kan hier zorg voor dragen zodat naast 

betreding er geen opslag van materialen onder de bomen plaatsvindt. Door de 

kroonprojectie af te zetten en af te sluiten voorkomt men een nog hogere verdichting van de 

bodem en men beschadigt de oppervlakkige beworteling niet. Het uitvoeren van 

graafwerkzaamheden in de kroonprojectie handmatig of met een minigraver waarbij wordt 

voorgestoken ten aanzien van de beworteling. Komt men beworteling tegen moet worden 

vastgesteld of deze onmisbaar is voor de boom. Is deze misbaar dan dient de wortel te 

worden afgezaagd of geknipt. Beworteling dient direct te worden afgedekt met lichtvochtige 

doeken om uitdrogen en verbranding door verhoogd lichtgehalte te voorkomen. Bemesten 

met bladaarde en uitgerijpte compost stimuleert nieuwe wortelgroei en is aan te bevelen 

om dit aan te brengen in de directe omgeving van de beschadigde wortels. Alle activiteiten 

onder de kroonprojectie leiden tot schade indien onder de kroonprojectie werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd is overleg met een boomtechnisch adviseur een pre. 

Omdat de bomen een deel van de stabiliteit ontlenen aan de bestrating is het van belang 

deze zolang mogelijk te laten liggen. Moet deze uiteindelijk verwijderd worden dan zal er ter 
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compensatie van het gewicht en de eenheid een deklaag moeten worden aangebracht die 

zuurstof doorlatend is, voldoende gewicht geeft en de bodem niet meer afsluit dan de 

huidige bestrating. 

Afhankelijk van de herinrichting zal bij realisatie van een nieuw project de kronenprojectie 

met uitbreiding van 1,5 m in de straal hiervan deze moeten blijven respecteren. 

Indien men het respecteren van de kroonprojectie niet gewaarborgd kan worden ( Rekening 

houdend in de planvorming en het aanstellen van een bomenwacht tijdens de 

werkzaamheden) is het zeer aannemelijk dat deze bomen althans het grootste deel dit niet 

zal overleven. Indien dit het geval is zal mijn advies zijn deze 11 bomen op voorhand te 

verwijderen. 

 

 

 

Getekend:  

        

 

O.B.T.A. de Linde 

Frits Gielissen 

     

Datum: 20-06-2016 

  VTA sächverstandige   

 


