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1 Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is door BOOMTOTAALZORG BV een hernieuwde Bomen Effect 

Analyse gedaan inzake de bomen binnen rioolvervanging- en herinrichtingsgebied ‘Dennenhorst e.o.’ in 

Driebergen-Rijsenburg. Dit plangebied bestaat uit 6 lanen: 

Dennenhorst, Schotellaan, Du Celliee Mullerlaan, Esmeijerlaan, Ninaber van Eijbenlaan en de Van Bijnenlaan. 

 

Aanleiding en huidige situatie 

De riolering in de Dennenhorst en omliggende straten is in de jaren ’50 van de vorige eeuw aangelegd. Uit 

inspecties is gebleken dat de kwaliteit van het riool in slechte staat is en niet meer voldoet aan de eisen uit het 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierdoor zijn er geregeld verstoppingen en groeien de wortels van de bomen 

in het riool. Het huidige rioolstelsel is daarom aan vervanging en verduurzaming toe. In het Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2012-2015 (GRP) is vastgesteld dat het riool in de Dennenhorst en omgeving vervangen moet 

worden door een gescheiden stelsel. 

 

De meeste bomen in de woonstraten zijn aangeplant op de riooltracés. De standplaatsomstandigheden van de 

bomen zijn verre van optimaal. Bij de aanleg en aanplant van de groenstructuur is er onvoldoende rekening 

gehouden met de eisen die bomen stellen aan de (ondergrondse) groeiplaats. Hierdoor zijn problemen ontstaan, 

met als gevolg wortelopdruk van voetpaden, opsluitbanden en (beginnend) de wegverharding. 

 

In de eerder opgestelde BEA (Copier, 2015) kwam als conclusie dat geen- tot vrijwel geen bomen in de 

betreffende lanen behouden kon worden vanwege de (te) beperkte (werk)ruimte in relatie tot de uit te voeren 

civieltechnische werkzaamheden, dan wel dat deze werkzaamheden een te grote impact zouden kunnen hebben 

op de toekomstverwachting van de bestaande bomen. Verder zou de huidige groeiplaats te beperkt zijn voor de 

huidige bomen. Daarbij, zo werd verondersteld, dat na vervanging van het riool en (mogelijk) overige 

ondergrondse infra, er een zo geringe doorwortelbare ruimte zou overblijven waardoor er uitsluitend bomen 

herplant konden worden van de 3e grootte met een boomhoogte < 8 meter. Of dat er alleen éénzijdig bomen 

van de 2e grootte (8-15 meter) herplant kunnen worden. Dit gegeven heeft geleid tot een felle oppositie bij de 

meeste bewoners van de lanen. Als gevolg hiervan is door het gemeenteraad de vraag gesteld om een 

hernieuwde BEA in gang te zetten met daarbij een ruime participatie van de bewoners binnen het plangebied. 

 

Voor het opstellen van dit rapport is in overleg met de wethouder en de vertegenwoordigers van de bewoners 

een  ‘werkgroep BEA Dennenhorst’ samengesteld. De projectgroep bestaat uit: 

• De heren: Tom Berkhout en Bas Sprengers – betrokken bewoners binnen dit dorpsdeel 

• Dhr. Serge Vonk en Daniël van Eck - ontwerpbureau IMOSS 

• Dhr. Gerjan Westendorp - projectleider GUH en  Joris Jansen - GUH 

• Mw. Kinga Corbet en dhr. Henk van Scherpenzeel - Boomtotaalzorg.  

Als vertegenwoordigers van de betrokken bewoners uit het projectgebied, zijn dhr. T. Berkhout en dhr. B. 

Sprengers actief betrokken bij zowel het formuleren van de onderzoeksvragen als bij de begeleiding en 

bespreking van de onderzoeksresultaten van dit rapport. 
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 Doelstelling 

Deze BEA heeft de volgende doelstellingen: 

• Beoordelen van de actuele kwaliteit, toekomstverwachting en de groeiplaats van de bomen binnen het 

projectgebied 

• Belanghebbenden informeren en adviseren over de effecten van de voorgenomen werkzaamheden aan 

de riolering en de kabel- en leidingtracé op de toekomstverwachting van de bestaande bomen en hierbij 

aan te geven voor welke bomen een reëel en duurzaam behoud mogelijk is en voor welke bomen dat 

niet het geval is.  

• Inzicht te bieden in de eisen die aan de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden moeten 

worden gesteld om schade aan de te behouden bomen te minimaliseren, de toekomstverwachting te 

optimaliseren  en aan te geven welke boombeschermings- en beheermaatregelen hierbij nodig zijn 

• Inzicht te bieden in de inrichtingseisen voor nieuw te planten bomen om de laanstructuur zo veel 

mogelijk in stand te houden dan wel te herstellen 

• De uitkomsten, inventarisatiegegevens en adviezen vormen de input voor een op te stellen 

inrichtingsvariant voor de inrichting van het projectgebied welke door het ontwerpbureau IMOSS zal 

worden opgesteld 

• Inzichtelijk maken welke boombeschermings- en beheermaatregelen nodig zijn om de tijdens de 

herinrichtingswerkzaamheden de huidige bomen te kunnen handhaven en na afronding hiervan de 

bomen visueel controleren op al of niet conditieverval. Deze maatregelen worden uiteindelijk door een 

extern bureau doorgerekend en inzichtelijk gemaakt als onderdeel van het uiteindelijke variant, met alle 

voor- en nadelen 

 

 

1.2  Uitgangspunt BEA 

Het uitgangspunt van deze BEA is: 

Aandragen van mogelijkheden om zo veel mogelijk, mits realistisch, bestaande bomen binnen het plangebied 

duurzaam te behouden, dan wel mogelijkheden aandragen om wederom bomen duurzaam te laten ontwikkelen 

voor de komende decennia. Dit alles in samenhang met de uit te voeren rioolrenovatie en herinrichting waardoor 

het karakter en ‘groene waarden’ van het gebied behouden blijven of zich als zodanig kunnen ontwikkelen. 

 

 

1.3 Aanpak 

De in overleg met de werkgroep besloten aanpak van deze BEA, betreft, in beknopte bewoording:  

• Nul-meting: 

o Inventariseren van wensen en ideeën van de bewoners 

o Inventariseren van de gemeentelijke richtlijnen wensen en (mogelijke) regelgeving aangaande de 

    omgang met bestaande buitengebruik te stellen ondergrondse infra 

o Huidige wegbeeld en indeling 

o Inventariseren/beoordelen van de huidige boombeplanting en de ondergrondse groeiruimte 

o Studie van eerder gedane BEA 

• Selectie: 

o Selecteren welke bomen behoudenswaardig zijn 

o Inventariseren/beoordelen van vervangen en nieuwe aanleg van ondergrondse infra in relatie tot de 

  boomgroeiplaatsen  

o Beoordelen van mogelijkheden en/of alternatieven 

o Beoordelen welke behoudenswaardige bomen te handhaven zijn 

• Randvoorwaarden 

o Beschrijven van randvoorwaarden om zoveel mogelijk behoudenswaardige bomen te 

  kunnen handhaven en t.b.v. voldoende groeiruimte voor deze én nieuw te planten bomen.  

• Advies 
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Om de wensen en ideeën van de bewoners te inventariseren is een enquête opgesteld en bij alle woningen 

bezorgd. Ook zijn 2 inloopavonden georganiseerd waar de bewoners vragen hebben kunnen stellen en wensen 

konden uitten. Gecommuniceerd is dat ook de resultaten van de BEA op een informatieavond voor bewoners en 

belanghebbenden uiteengezet gaat worden. 

 

Veldonderzoek en -verkenning   

Ter plekke is een herinventarisatie uitgevoerd. Er is gekeken naar: 

• De actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen 

• De ligging van het huidige riool en asbestcement waterleiding  

• De ruimte/mogelijkheden om het nieuwe riool en infiltratieriool aan te kunnen leggen. 

• Het wegprofiel en actuele staat hiervan. 

 

Hierbij is gebruik gemaakt van door de gemeente verstrekte gegevens als LIOR, tekeningen van de huidige 

ondergrondse infra en gegevens uit de eerder gedane BEA. Met deze gegevens dient een zorgvuldig en integraal 

advies te worden opgesteld voor de bestaande bomen in het plangebied Dennenhorst, zodat het college en raad 

een besluit kan nemen.  

 

 

1.4 Plangebied 

 

Projectgrenzen  

Het plangebied van de Dennenhorst en omgeving is een woonbuurt in het oostelijk deel van Driebergen-

Rijsenburg, aan de zuidzijde van de N225. De projectgrenzen worden gevormd door de Akkerweg, de 

Wethouder Teselinglaan, Rosariumlaan en de Hoofdstraat (parallelweg). Binnen dit carré ligt het plangebied 

liggen de volgende straten; Dennenhorst, Van Bijnenlaan, Esmeijerlaan, Schotellaan, Ninaber van Eijbenlaan en 

Du Celliee Mullerlaan. 

 

 

 
Afbeelding 1: Weergave van het plangebied Dennenhorst e.o. Driebergen 
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Gewenst projectdoel 

Het doel van het project ‘Rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst e.o.’ is het verbeteren van de woon- en 

leefomgeving. Om de huidige problemen aan te pakken, zijn er zowel ondergrondse als bovengrondse 

aanpassingen nodig. Het riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel, conform de eisen uit het 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De groeiplaatsomstandigheden van bomen wordt verbeterd.   

Bovengronds worden de straten (her)ingericht en sluiten daarbij aan op de stedenbouwkundige en 

landschappelijke waarde van het woongebied en de openbare ruimte. Het inpassen van een duurzame 

groenstructuur en het aanleggen van een functionele weginrichting waarbij de rijweg als ‘erftoegangsweg wordt 

ingericht met ruimte voor voetgangers, fietsers en auto’s. De huidige informele parkeerstructuur vormt daarbij 

het vertrekpunt bij het ontwerp van het straatprofiel. De materiaaltoepassing op de rijweg en het trottoir zijn 

comfortabel, veilig en duurzaam. Vertrekpunt hiervoor vormen de huidige beeldkwaliteit en de richtlijnen uit het 

GVVP. Knelpunten en wensen voor de (her)inrichting vanuit de bewoners en belanghebbenden binnen het 

plangebied worden participatief in het ontwerp uitgewerkt voor zover de (wettelijk of andere) randvoorwaarden 

dit toelaten  

 

 

 

 

 
Tekening 1:  Voorbeeld huidige dwarsprofiel van een van de lanen. Bron: BEA Copier, met schematische ligging van het bestaande 

riool (zwart) en AC-waterleiding (blauw) op alle tekeningen. 
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2 Onderzoek & Bevindingen 
  

2.1 Enquête wensen en ideeën bewoners 

In de maand januari 2018 is een enquête opgesteld en bij de bewoners binnen het plangebied bezorgd. In totaal 

betrof dit 105 huishoudens, waarvan 61 respons hebben geleverd. Dit is 58% van alle huishoudens. De enquête 

is per straat afgenomen. Hierdoor is een goed beeld gecreëerd wat per laan als belangrijk wordt ervaren. In de 

bijlage I staat de enquête per laan uitgewerkt. 

 

In grote lijnen is hieruit naar voren gekomen dat het merendeel van de bewoners een groot- tot zeer groot 

belang hecht aan de huidige bomen. 

 

 
Figuur 1: Belang van de bomen 

 

 

De bewoners zijn tevreden tot zeer tevreden over de huidige diversiteit die in de wijk voorkomt. De 

belangrijkste aspecten van de huidige bomen die naar voren komen zijn: 

 

 
Figuur 2: Belangrijke aspecten huidige bomen 

 

Deze aspecten komen overeen met wat de bewoners graag terug willen zien als de enige mogelijkheid is om de 

bomen te vervangen.  
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Over het algemeen ondervinden de bewoners geen tot nauwelijks overlast van de bomen, behoudens sterke 

wortelopdruk van de voetpaden in de Dennenhorst. Wortelgroei in de tuin is voor de meeste bewoners geen 

probleem. De overige aspecten die wel naar voren komen zijn: 

• Liever niet te veel schaduw 

• Geen vruchtval als ‘plakbessen’ e.d. & stekels (Van Bijnenlaan) 

Als mogelijke herplant zijn veel verschillende soorten voorgesteld. Veelal vergelijkbare soorten zoals deze nu in 

de lanen staan. Bloesem wordt gewaardeerd, daarentegen vruchtval niet. 

 

2.2 Wensen richtlijnen en regelgeving 

De wensen van de bewoners zijn door de gehouden enquête redelijk duidelijk. 

De vraag is nu of, gelet op de werkzaamheden deze wensen ook nagestreefd kunnen worden. Zwart-wit gesteld 

zullen, indien alle bomen gespaard moeten blijven, er onvoldoende mogelijkheden zijn om het riool naar 

behoren te vervangen en/of de Asbest Cement (water)leidingen (AC-leidingen) uit de bodem te verwijderen.  

Op een aantal locaties zijn er conflicterende situaties waardoor de minimaal te respecteren ruimte om bomen 

duurzaam te behouden niet haalbaar zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat alle bomen voor de 

vervangingswerkzaamheden moeten verdwijnen. Per laan zal bekeken moeten worden waar de ruimten en 

mogelijkheden liggen. Daarnaast zal bekeken moeten worden in hoeverre richtlijnen dwingend zijn, dan wel als 

raadgevend of (sterk) gewenst zijn. Het bestaande riool dient vervangen te worden op grond van de wettelijke 

zorgplicht die bij de gemeente rust, evenals klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsopgaven. Hierbij zal 

bekeken moeten worden in hoeverre het noodzakelijk is om alle oude rioolbuizen uit de grond te verwijderen, 

of dat er andere methoden zijn om zowel het riool te vervangen, huisaansluitingen opnieuw te aan te koppelen 

en bomen op duurzame wijze te behouden, waarbij eventueel afgeweken wordt van de richtlijnen conform het 

LIOR (Leidraad inrichting openbare ruimte). Dit zullen uiteindelijk politieke afwegingen worden. Evenzo geldt dit 

voor het verwijderen van de AC-leidingen. Het verwijderen van deze leidingen kan mogelijk een groter probleem 

zijn dan het vervangen van het riool.  

 

Huidige situatie 

Het wegprofiel van de zes lanen binnen het plangebied zijn vrijwel identiek: een rijloper, aan de weerszijde 

geflankeerd met een smalle groenstrook waarnaast, tussen de groenstroken en erfgrenzen, voetpaden liggen. 

De breedte van de rijloper verschilt enigszins. In de Van Bijnenlaan is deze het minst breed; 4,10 meter. In de 

overige lanen ligt de breedte tussen de 4,95 meter en de 5,15 meter. De breedte van de groenstroken light tussen 

de 0,75 meter en de 1 meter. De voetpaden zijn ca. 1,30 meter breed, inclusief opsluitbanden. 

Uitzondering hierop zijn 2 delen van de Dennenhorst. Op de hoek met de Weth. Teselinglaan is de noordzijde 

van de noordwestzijde van de rijweg een ruim gazon waar een halfwas plataan staat. Zo ook aan de zuidoostzijde, 

tussen de Schotellaan en de Esmeijerlaan. Hier staan in een breed gazon 6 oude rode esdoorns. 

In elke laan binnen het plangebied staat een andere soort boom. Respectievelijk; in de Dennenhorst voornamelijk 

linden, in de Schotellaan haagbeuken, in de Du Celliee Mullerlaan sierperen, in de Esmeijerlaan boomhazelaars, 

in de Ninaber van Eijbenlaan sierkersen en in de Van Bijnenlaan valse Christhusdoorns. De meeste bomen 

binnen het plangebied bevinden zich in de halfwasfase. Binnen het plangebied staan ook bomen van matige tot 

slechte kwaliteit en toekomstverwachting.  

 

De huidige groeiplaatsen van vrijwel alle bomen binnen het plangebied is beperkt. De oorzaak ligt de te  klein 

gemaakte plantgaten voor de bomen in het verleden waarbij de omgeving bestaat uit schraal zand.  

Enige voedsel en vocht buiten de plantgaten werd in eerste instantie gevonden onder de tegels van de 

voetpaden, gevolgd door de betere groeiomstandigheden in de aangrenzende tuinen. Gevolg is opdruk van de 

tegels. Uitzondering hierop zijn de bomen die in brede gras-/groenvakken staan, als de rode esdoorns, plataan, 

enkele linden en boomhazelaars. Deze bomen veroorzaken geen opdruk van bestrating. 
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Bestaand riool 

Voorop gesteld is het een gegeven dat de bestaande riolering dateert uit de aanlegperiode van de woonwijk, zo’n 

55 jaar geleden. Hiermee is de levensduur van de riolering in ruime mate voorbij de gebruikelijke levensduur van 

een dergelijke betonnen leidingennetwerk. In delen van het riool zijn boomwortels in de buizen gegroeid en zijn 

in de afgelopen regelmatig verstoppingen geweest, met alle gevolgen van dien. Dit heeft de gemeente, mede uit 

oogpunt van de zorgplicht op een naar behoren functionerend rioolstelsel doen besluiten het riool in de wijk 

rond de Dennenhorst te gaan vervangen. Een gegeven waarvan de bewoners ook het belang van wordt ingezien. 

Dit houdt in deze situatie in dat, normaliter het bestaande riool gerooid wordt en er een nieuw riool voor in de 

plaats komt.  

Het bestaande riool ligt in alle lanen vrijwel loodrecht onder de bomen. Uitzondering hierop is het verbreedde 

profieldeel in de Dennenhorst. Op enkele locaties buigt het riool van de rijweg af, waardoor er enige ruimte is 

tussen het leefgebied van de bomen en het riool. 

 

Indien het bestaande riool geheel uit de bodem wordt gehaald zal dit ten koste gaan van alle bomen die boven 

op het riool staan, uitgezonderd de bomen waarbij het riool op enige afstand ligt. In tegenstelling tot de 

‘Haalbaarheidstoets rioolvervanging Dennenhorst e.o. Driebergen van 8 april 2015’, met projectnr.: 15CM15201’ 

opgesteld door Copier uit 2015, zijn er meer bomen te behouden indien het bestaande riool in de bodem blijft, 

dan wel het merendeel hiervan. Hier liggen de kansen om bomen te behouden, mits er buiten de minimale 

graafafstand gegraven wordt (zie bijlage III). Tenzij er conflicterende situaties zijn met huisaansluitingen. In 

dergelijke gevallen zal beoordeeld moeten worden om óf de huisaansluitingen te verleggen, óf dat de bomen 

verwijderd moeten worden. Dit zal afhangen van de kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen en de extra 

kosten. Het bestaande riool zou ook kunnen functioneren als een infiltratieriool voor hemelwater. Wanneer hier 

een te groot risico is op naderhand instorten, met als gevolg wegverzakkingen, kan het riool worden volgezet 

met zand of schuim, al dan niet in combinatie met het infiltreren van regenwater.  

 

Gescheiden rioolstelsel 

In het GRP is, gelet op de duurzaamheidsopgave, aangegeven dat  schoon hemelwater en vuil rioolwater 

gescheiden worden afgevoerd. Het voorstel is om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. In plaats van één 

buis met een grote diameter, worden er twee buizen met kleinere diameters aangelegd. Het schone hemelwater 

wat via de straatkolken opgevangen wordt hiermee separaat afgevoerd naar wadi’s, overstortgebieden alwaar 

het water in de bodem kan infiltreren. Hiermee wordt geanticipeerd op de klimaatsveranderingen waarbij ook 

ingespeeld wordt op mogelijke wateroverlast en waterbuffering Het ‘vuile’ rioolwater wordt afgevoerd naar de 

rioolzuiveringsinstallatie. Het gevolg is dat er meer werkruimte noodzakelijk is voor de aanleg van twee buizen, 

in plaats van een enkele rioolbuis. 

 

Hemelwater infiltratie 

Gezien de klimaatsveranderingen, klimaatdoestellingen en -adaptatie en is het sterk wenselijk om een 

gescheiden rioolsysteem aan te leggen. Hierbij wordt ‘schoon hemelwater’(HWA) gescheiden van ‘vuil riool water’ 

(VWA/DWA) afgevoerd en/of (gedeeltelijk) in de bodem laten infiltreren. 

 

Voordeel Nadeel 

• Mindere belasting voor rioolstelsel • 2 systemen i.p.v. 1 

• Minder risico op overbelasting • ‘overstort capaciteit’ realiseren 

• Water terug in de bodem, minder uitdroging • Risico op te grote vernatting 

• Meer water beschikbaar voor laanbomen, 

daardoor minder droogtestress/betere groei 

• Hoge aanleg kosten 

• Groter risico op (boom) wortelschade 
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Asbestcement leidingen (AC-leidingen) 

Naast het riool dat de gemeente zal gaan vervangen, heeft Vitens aangegeven om ook de bestaande 

hoofdwaterleiding te vervangen. Deze waterleiding bestaat, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, uit een 

asbestcement leiding. In alle lanen binnen het plangebied liggen dergelijke asbestcement leidingen. Verder in dit 

rapport ‘AC-leiding’ genoemd. Vanuit gezondheidsrisico’s door asbest is het een landelijke doelstelling om in 2030 

alle asbest in Nederland gesaneerd te hebben.  

Gelet op dit streven is het zowel van de gemeente Utrechtseheuvelrug als voor Vitens de wens om tijdens de 

rioolwerkzaamheden deze oude AC-leidingen verwijderen en te vervangen voor kunststof leidingen. De 

buislengten van deze leiding zijn 5 meter. Om verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen is het zorg om deze 

buizen breukvrij, in hele lengten uit de grond te nemen. Het al of niet verwijderen van de AC-leidingen leidt tot 

een groter dilemma dan het vervangen van het riool. Bij verwijderen zal aanzienlijke wortelschade ontstaan. Bij 

het in de bodem laten druist in tegen het voornemen om Nederland asbestvrij te maken. Wanneer over de volle 

laanlengten AC-leidingen verwijderd gaan worden zullen, vooral in de Dennenhorst,  veel bomen verloren gaan 

vanwege de benodigde werkruimte en als gevolg van wortelschade. Indien er alternatieve werkwijzen zijn om 

buizen graafloos en omwikkeld uit de grond te trekken, waarbij geen asbestdeeltjes vrijkomen, kunnen meerdere 

bomen behouden blijven. Desondanks zullen bomen verloren gaan als gevolg van het creëren van voldoende 

werkruimte. Hierbij is het goed te onderzoeken naar deze alternatieve mogelijkheden. In dat geval kunnen aan 

de laanzijde waar AC-leidingen liggen een aantal bomen behouden blijven, mits uitvoerbar en betaalbaar.  

 

Elektrakabels 

Stedin heeft binnen het plangebied problemen om storingsvrije elektriciteit te kunnen garanderen. Om dit meer 

zeker te stellen is door Stedin een vergunningaanvraag ingediend om tijdens de rioolvervanging drie 

Laagspanning kabels aan te leggen in de Dennenhorst, de Van Bijnenlaan, en in de Ninaber van Eijbenlaan. 

Buitengebruik gestelde leidingen worden verwijderd. Dit lijkt op zich geen grote problemen met zich mee te 

nemen in de vorm van wortelschade, mits deze leidingen in (korte) delen worden geknipt en uit de grond worden 

getrokken, zodanig te behouden bomen daarboven geen- tot nauwelijks schade op te lopen. Bit geld ook voor 

het vervangen van gasleidingen. Wel is hierbij van belang dat de eerst de gasleiding gasvrij is voordat deze leiding 

uit de bodem wordt verwijderd. Is dit niet mogelijk, dan zal per laan en per situatie gekeken moeten worden naar 

de meest optimale- of alternatieve werkwijzen. Op locaties waar de boomkwaliteit en/of toekomstverwachting 

van de bomen matig/slecht is, speelt dit in het geheel niet. Indien in het werk alle kabels en leidingen verlegd 

gaan worden naar onder de rijloper, zullen de kosten voor de overige kabels en leidingen voor rekening zijn van 

de gemeente. 

 

Ondergrondse infra en onderlinge ruimte  

Tussen de verschillende leidingen dient de nodige ruimte aangehouden moeten worden. Zo zal een gasleiding 

niet strak naast een elektraleiding of waterleiding gelegd worden. Ook dient de waterleiding op een dusdanige 

diepte gelegd te worden dat deze gegarandeerd vorstvrij ligt.   

 

LIOR 

Om voldoende ondergrondse groeiruimte voor bomen te realiseren, zal qua inrichting en voor de aanleg van 

kabels/leidingen afgeweken moeten worden van het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in het ‘LIOR’. Dit om 

een voor bomen, duurzame leefomgeving te realiseren. In feite komt het neer op maatwerk per laan, dan wel 

per (deel)situatie per laan binnen het plangebied.  

Bijvoorbeeld,: 

- het realiseren van leidingentracé onder  de rijlopers, in plaats van onder de voetpaden. 

- Leidingentracé op, eenzijdig, andere afstand van bomen, met wortelbegeleiding. 

 

 

 

 

 



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       12 / 77 

  

  

 

 

 
Afbeelding 2: Standaard inrichting ondergrondse infra gemeente Utrechtse Heuvelrug (Niet waarheidsgetrouw Dennenhorst e.o.) 

 

Veilig werken 

Voor het veilig aanleggen van de nieuwe rioleringsbuizen, met een bodemdiepte van ca. 1,40 minus maaiveld, 

zal met het graven van de werksleuf een voldoende hellingshoek aangehouden moeten worden zodat er geen 

instortingsgevaar is van de zijwanden. Volgens de Arbocatalogus van het Stigas, bij een vaste zand/leemgrond 

met een werksleufdiepte tot 1,5m, dient een helling aangehouden te worden van 3:1. Dit om het risico van 

bedolven raken van werknemers uit te sluiten.  

 

 
Afbeelding 3: Richtlijn veilig graven Arbocatalogus STIGAS (in kader meest waarschijnlijk van toepassing). 
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2.3 Bomen  

Bomen 

In alle lanen waar het riool en de AC-leidingen vervangen gaan worden staan aan beide zijden van de rijloper 

bomen. In vrijwel alle gevallen zijn de bomen destijds boven het riool aangeplant. Aan de andere wegzijde zijn 

de bomen in het verleden vrijwel allemaal boven de AC-leiding geplant. In 2 lanen is de 

boomkwaliteit/toekomstverwachting matig/slecht. Los van het vervangen van het riool- en AC-leidingen, zijn de 

bomen binnen korte termijn aan vervanging toe. 

Voor de overige lanen geldt dat bomen met een matige of slechte kwaliteit, uit oogpunt van duurzaamheid, 

verwijderd dienen te worden. Zo ook bomen die problemen veroorzaken als ernstige en matige wortelopdruk 

waardoor voetpaden onvoldoende veilig te benutten zijn. Vooral voor rollator- of rolstoel gebruikers . Mede 

omdat dergelijk problemen door groei zullen toenemen. Ook bomen waaronder huisaansluitingen liggen zijn 

niet tot lastig te behouden, tenzij de bewoners in overleg met de gemeente bereid zijn om de huisaansluiting te 

verleggen, voor zover dit civieltechnisch mogelijk is. Gevolg is dat het verleggen, of hernieuwd aanleggen van een 

huisaansluiting de nodige kosten met zich mee brengt voor de betreffende bewoners. 

 

Leeftijd bomen 

Door de beperking van groeiruimte zullen niet alle bomen hun normaal te verwachten eindleeftijd halen.  

Normaliter kunnen bomen als linden, plataan en rode esdoorns meer dan 80 jaar worden. 

De Krimlinden in de Dennenhorst zullen dit, een uitzondering daargelaten, niet halen onder de huidige 

omstandigheden. 

Voor de rode esdoorns, nu ca. 70 jaar en halfwas plataan, ca. 25 jaar is een leeftijd haalbaar van >100 jaar. 

De gleditsia’s in de Van Beijnenlaan, nu ca. 45 jaar, kunnen onder de huidige omstandigheden een leeftijd 

behalen van > 70 jaar. 

De boomhazelaars en haagbeuken in resp. de Schotellaan en Esmeijerlaan zijn halfwas bomen , ca. 25-30 jaar 

en jonge bomen, <10 jaar, met een goede toekomstverwachting van >25 jaar onder de huidige omstandigheden.  

 
Afbeelding 4: Omloopleeftijd bomen bij voldoende ondergrondse groeiruimte. Huidige leeftijd (felle kleur) en levensverwachting (lichte 

kleur) 

 

Beworteling 

In het gehele plangebied zijn de boomwortels oppervlakkig ontwikkeld. De oorzaak hiervan ligt in het gegeven 

dat uitsluitende de plantgaten waarin de bomen werden geplant, voorzien zijn van voedzame grond. Als gevolg 

van groeiontwikkeling hebben de bomen gepoogd om buiten de plantgaten voeding te vinden. De meest 

makkelijke weg hierbij was om in de lengterichting van de groenstroken, de molgoten en direct onder de 

(voetpad)tegels te groeien waar water en voeding te vinden was, evenals in de aangrenzende voortuinen. Op 

dieper niveau was- en is er weinig voeding te vinden in de schrale zand ondergrond. Vooral op de Dennenhorst 

zorgen de oppervlakkige wortels voor veel opdruk van tegels in het voetpad. Ook dikke stabiliteitswortels zijn 

(erg) oppervlakkig gegroeid. Een en ander te zien op de onderstaande foto’s, gemaakt door Copier/De Groot, 

‘Haalbaarheidstoets rioolvervanging Dennenhorst en omgeving’ uit 2015. 
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Foto’s 1 t/m 4: Beworteling Dennenhorst (bron: Copier, 2015) 

 

Onder de rijbanen zijn daarentegen vrijwel geen wortels aangetroffen, behoudens langs de molgoten.  

 

  
Foto’s 5 en 6: Beworteling  in de Van Bijnenlaan (bron: Copier, 2015) 

 

 

Wortelopdruk 

Vooral in de Dennenhorst is bij een aanzienlijk aantal linden sprake van matige tot ernstige opdruk van de 

tegelverharding in de voetpaden. Hierdoor is op een aantal plekken geen normale en veilige doorgang te 

garanderen voor rollator- of rolstoelgebruikers. Ook voor voetgangers is hier een veiligheidsrisico. Los van het 

vervangen van het riool, lijkt een duurzaam behoud van deze bomen niet aan de orde uit oogpunt van veiligheid 

en toenemend risico. 
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Foto 7: Opdruk in de Dennenhorst 

 

Daar waar opdruk veilig gebruik van de voetpaden belemmerd en geen afdoende maatregelen te nemen zijn, 

om een veilig gebruik voor meerder jaren kan garanderen, zal overgegaan moeten worden tot het kappen- en 

(al of niet) vervangen van de boom.  Bij een mogelijke herplant van bomen zal de ingerichte groeiplaats moeten 

voldoen conform de beschreven groeiplaatsinrichting in het ‘Handboek Bomen’ van het Normeninstituut Bomen 

(zie rekenbladen Bijlage IV).   

 

Groeiplaatsen bomen 

Onder de bestaande rijwegen is geen tot nauwelijks beworteling aangetroffen. De bomen wortelen in hoofdzaak 

onder de groenstroken, voetpaden en in de voortuinen van de aanliggende woningen, behoudens de bomen in 

de brede groenvakken. 

De groeiplaatsen van de bomen bestaat uit een geroerde doorlatende zandgrond. Het grondwater ligt op ca. 

1,20 meter onder het maaiveld waardoor er voldoende doorwortelbare diepte is. Op zich is dit gegeven een 

redelijke tot goede bodemeigenschap als basis voor groeiplaatsen van bomen. Doordat de ondergrond bestaat 

uit schrale zandgrond is de kwaliteit in de huidige situatie matig, tot ontoereikend.  In het profiel van alle lanen, 

behoudens de verbrede groenvakken, staan de bomen in een smalle groenstroken, ingeklemd tussen de rijweg 

en het voetpad. Door de (te) schrale ondergrond hebben wortels zich, vooral in de Dennenhorst, niet in de diepte 

ontwikkeld, maar oppervlakkig. Tijdens de rioolrenovatie zijn groeiplaatsen vooral in de diepte te optimaliseren 

waardoor zowel de te behouden bestaande bomen, als nieuwe bomen zich duurzaam kunnen ontwikkelen. 

Hierbij is de vorm van  de opengrondsituatie minder van belang. Wél het aantal m3 aan doorwortelbare ruimte.  

Hierbij ook rekening houden met aanleg van een beluchtingssysteem onder de rijloper. 

 

Boomgrootte en minimale doorwortelbare ruimte 

Om bomen naar behoren te kunnen laten groeien zal er voldoende doorwortelbare ruim beschikbaar moeten 

zijn. Onderstaand een overzicht hiervan. 

   

1e grootte  boomhoogte >15 m  Ø kroon  >12 m Minimale doorwortelbare ruimte: 22m3 

2e grootte  boomhoogte 8-15 m Ø kroon 6-12 m Minimale doorwortelbare ruimte: 11 m3 

3e grootte  boomhoogte <8 m    Ø kroon < 6 m Minimale doorwortelbare ruimte: 5,5 m3 

 

 

Huidige doorwortelbare ruimte smal laanprofiel 

Berekening van de gemiddelde doorwortelbare ruimte van de bomen. Dit betreft de breedte van de groenstrook 

en het voetpad. De doorwortelbare ruimte is per lengtemeter weergegeven.  

 

Bodem profiel 

Grondwaterstand:  ca. 120 cm beneden maaiveld 

Vol capillaire zone:  ca. 10 cm 

Fundering:  ca. 20 cm 

Klinkerbestrating:  ca. 10 cm 

Doorwortelbare diepte:  ca. 80 cm 
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Dwarsprofiel 

Voetpad:   ca. 130 cm 

Groenstrook:  ca. 90 cm 

Doorwortelbare breedte:   ca. 220 cm 

Totale doorwortelbare ruimte: 80*220= 1,76m3 per lengtemeter. 

Met een onderlinge plantafstand: 7,5 meter, komt dit neer op ca. 13m3/boom. 

 

Indien de breedte tussen rijweg en erfscheidingen én plantafstand ruimer is, is de doorwortelbare ruimte groter. 

Bijv. 2,40 m breedte x 0,8 diepte x 10m lengte geeft een minimale groeivolume van ca. 19m3/boom. 

 

Wordt, in de berekening uitgegaan van de huidige situatie waarbij een doorwortelbare ruimte onder de 

voortuinen van 2 meter breed en 1 meter diep meegenomen wordt meegenomen, dan is er ca. 28m3 

doorwortelbare ruimte beschikbaar. Deze berekeningen gelden zowel voor de nieuwe bomen, als voor het 

optimaliseren van de groeiplaatsen voor de huidige bomen. In feite een groeiruimte die qua doorwortelbare 

volume voldoende is voor bomen van de 1e grootte.  

 

Gelet op de bestaande plantafstand van de bomen volstaat deze voor bomen van zowel de 1e – als 2e grootte 

met kroondiameters van ca. 8m. bomen van de 3e grootte hebben een max. kroondiameter van ca. 6m. 

 

Nieuwe situatie. 

Indien in de nieuw situatie ook enige doorwortelbare ruimte onder de rijweg ruimte gerealiseerd kan worden, 

bijv. ca. 1 meter brede groeiruimte, of tot aan het riool-/leidingentracé, kan er een totaal volume bereikt worden 

van ca. >35 m3/boom. 

 

Indien de ondergrondse infra geheel wortelvrij dient te blijven, bijvoorbeeld door het plaatsen van verticale 

wortelwering waardoor wortels geen ruimte krijgen om (ook) in de voortuinen te kunnen groeien, is er ca. 12 m3 

doorwortelbare ruimte per boom beschikbaar. Een dergelijke beschikbare doorwortelbare ruimte is 

onvoldoende voor bomen van de 1e grootte. Dit volume is wel voldoende voor bomen van de 2e grootte.  

Bij realisatie van ca. 15m3 groeiruimte per boom onder de rijweg is dit voldoende voor bomen van de 1e grootte. 

 
 

 

 
 
Tekening 2: Schets dwarsprofiel doorwortelbare ruimte met oude riool en nieuwe ondergrondse infra (Copier, 2015) 
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3 Effect van de werkzaamheden 
 

3.1  Dennenhorst 

 

 
Foto 8: Dennenhorst ‘Brede laandeel’ met de rode esdoorns. 

 

   
Foto 9: Dennenhorst westelijk laandeel’  Foto 10: Dennenhorst oostelijk laandeel. 
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Tekening 3: Bron tekening: Copier 

 

3.1.1 Algemene boomomschrijving 

Boomsoort Aantal Boomhoogte Kroon Bloesem/Blad e.d. Bijen 

Gewone plataan 

Platanus hispanica  

1 12-16 m  Ca. 10 m breed 

rond, halfopen 

Niet opvallend, zaad-

bollen zeer opvallend 

nee 

Krimlinde  

Tilia europeae 'Euchlora'  

35 8-12 m  Ca. 6 – 8 m breed 

ovaal/eivormig, 

halfopen 

in tuilen, lichtgeel, geurig ja 

Hollandse linde  

Tilia europeae   

3 8-12 m  Ca. 5 m breed 

breed piramidaal, 

halfopen 

in tuilen, gelig wit, geurig ja 

Rode esdoorn  

Acer rubrum   

7 16-20 m  Ca. 14 m breed 

ovaal/rond, 

halfopen 

groengeel, weinig 

opvallend. Rood blad 

najaar 

ja 

Tabel 1: Boomeigenschappen van de boomsoorten in de Dennenhorst (Alle specifieke data, zie bijlage VI) 

 

In de Dennenhorst staan overwegend linden. De meeste linden zijn halfwas krimlinden, ca. 40 jaar oud met 

enkele ingeboete jonge Hollandse linden 10 – 15 jaar oud. Eén halfwas plataan (ca. 30 jr.) in het gazon bij de hoek 

met de Weth. Teselinglaan. In het verbrede profiel aan de zuidoostzijde, tussen de Schotellaan- Esmeijerlaan, 

staan 7 oude rode esdoorns (ca. 60 jr.). Net voorbij de Schotellaan staan 2 jong volwassen linden in een iets 

bredere grasstrook. Het merendeel van de linden heeft een redelijke tot goede kwaliteit en dito 

toekomstverwachting. Zie Bijlage VI voor alle inventarisatiegegevens. 

 

Zeven linden hebben een slechte kwaliteit en toekomstverwachting. Wij adviseren om deze bomen te vervangen.  

 

Bij 27 bomen is sprake van opdruk, hoofdzakelijk in de voetpaden, de opsluitbanden, molgoten en in enige mate 

het asfalt van de rijloper. De opdruk varieert van lichte opdruk ( 5st.) tot matige- en ernstige opdruk (22 st.). 

Hierdoor zijn delen van de voetpaden niet- tot moeizaam toegankelijk. Het opdrukprobleem zal bij behoud van 

de bomen door groei, in  de komende jaren toenemen. Verwacht moet worden dat bij een onveranderde situatie 

waar tot nu toe nauwelijks sprake is van wortelopdruk, dit in de toekomst eveneens voor problemen kan gaan 

zorgen. 
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Foto 11: Laanbeeld winter; kwaliteit redelijk(L) en slecht (R) Foto 12 & 13: Opdruk van de rijweg en opsluitband  

  

 

In relatie tot de voorgenomen riool- en renovatiewerkzaamheden lijken zowel de plataan als de rode esdoorns  

in de brede grasstroken hiervan weinig tot geen hinder van te ondervinden en duurzaam te behouden. Dit met 

uitzondering van één rode esdoorn welke op het riool staat. Om de rode esdoorns duurzaam te behouden zullen 

tevens maatregelen getroffen moeten worden om het boomleefgebied niet (meer) te belasten door, o.a. 

parkeren van auto’s e.d. Door de oppervlakkige beworteling is belasting van het boomleefgebied erg schadelijk. 

 

Ondergrondse groeiruimte 

Het laanprofiel van de Dennenhorst is smal. Tussen de rijweg en erfgrens volume van ca. 14m3 (2,20 á 2,40m br. 

X 0,80 d x 7,5m L). Deze ruimte voldoet voor bomen van de 2e grootte. Bij mogelijkheden om ook onder de 

particuliere tuinen te wortelen, bijv. 2 m breed, wordt het volume vergroot met ca. 15m3 en voldoet de 

groeiruimte voor bomen van de 1e grootte.  

 

 
 Foto 14: Rode esdoorns in breed groenvak met inspectieput  v.h. riool 
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Aantal bomen     46 bomen 

Kwaliteit redelijk/goed  (donker- lichtgroen)   39 bomen 

Kwaliteit matig/slecht  (oranje & rood)      7 bomen 

 

 
Tekening 4: Kwaliteit van de bomen op de Dennenhorst 

 

Wortelopdruk 

 

 
Tekening 5: Wortelopdruk 

 

 

Toekomstbomen zonder ‘problemen’  

Behoud van bomen ‘zonder problemen’: 19 stuks. 

Onder ‘probleembomen’ wordt verstaan, bomen met een met slechte en matige kwaliteit, bomen die ernstige 

en matige wortelopdruk veroorzaken en bomen in conflict met huisaansluitingen. 

 
Tekening 6:  Dennenhorst met resterende  bomen ‘zonder problemen’. 
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3.1.2 Selectie 

In onze analyse (BOOMTOTAALZORG BV) is ervan uitgegaan dat 7 bomen verwijderd worden op basis van 

onvoldoende kwaliteit. Daarnaast zullen 20 bomen met ernstige- en matige opdruk tijdens de werkzaamheden 

geveld of vervangen worden. Onder meer om de voetpaden in de Dennenhorst mede voor rollatorgebruikers 

goed toegankelijke te houden. Voor rollatorgebruikers zijn de voetpaden veelal te smal. In samenhang met 

wortelopdruk worden deze gebruikers genoodzaakt om op de rijweg te moeten lopen. Deze klacht is ook in de 

enquête geuit. Bomen met lichte opdruk kunnen enige jaren gehandhaafd worden, mits dit, civieltechnisch 

mogelijk is  

 

Door behoud van bomen met lichte opdruk blijft het karakter van het bestaande laanbeeld enigszins behouden. 

Ook al is het aantal bomen beperkt. Bij behoud van slechts enkele oude(re) bomen blijft er een aanzienlijk 

volwassener laanbeeld behouden ten opzichte van een laan met uitsluitend jonge bomen. Tevens zorgt dit voor 

een meer verspreide leeftijdsopbouw.  

 

Te verwijderen bomen  

Bomen met een matige tot slechte kwaliteit verwijderen, evenals de bomen met ernstige- en matige opdruk en 

bomen in conflict met een huisaansluiting op het riool. Zie tekening 5, 6 en 7. 

 

Indien het riool geheel- of gedeeltelijk riool in de grond blijft, al of niet volgezet, is er ruimte om meer bomen te 

behouden.  Een en ander zoals eerder omschreven. 

Voordeel:    Nadeel: 

• Laanbeeld veranderd langzaam  

• Minder homogeen beeld  

• Waarden die de bomen nu hebben  

• Worden niet in één werkgang  weggenomen

  

• Hogere kosten bij meer individuele 

vervanging 

• Meer voorzichtigheid bij aankomende 

renovatie  

• Herhaling trottoir aanpassingen 

  

Aanleg nieuw riool 

Aanleg van het nieuwe riool zal niet tot nauwelijks tot schade leiden voor de bestaande bomen, gelet op de 

breedte van de rijweg en dat onder de rijwegen, behoudens een smalle strook langs de opsluitbanden, niet tot 

nauwelijks beworteling is aangetroffen. Aanzienlijk meer risico is er bij het af- en her-aankoppelen van 

huisaansluitingen. Bij een aantal bomen liggen de huisaansluitingen op erg kleine afstand van de stamvoeten 

waardoor bomen niet te behouden zijn, dan wel dat, in enkele gevallen de huisaansluitingen her aangelegd 

dienen te worden om behoudenswaardige bomen te behouden. Nadeel kan zijn dat er ook op privaat terrein 

aanpassingen gedaan moeten worden wat kosten voor de bewoners mee zal brengen. Voor het graven 

behoudens onder de rijloper geldt de leidraad ‘Minimale graafafstand’ (Zie bijlage III).   

 

AC-leiding 

Als de asbestcement leiding (AC-leiding) geheel wordt uitgegraven is het behoud van de 4 bomen aan die zijde 

van de rijloper niet mogelijk. Met alternatieve technieken lijken hier kansen te liggen, mede gelet op het geringe 

aantal bomen waarbij er tussen de bomen grote ruimten liggen door wegvallen van de ‘probleembomen’. 

Voorwaarde daarbij is dat de vervangende waterleiding op een andere locatie wordt gelegd dan onder het 

voetpad of op korte afstand van bomen. Afhankelijk van mogelijk (hogere) kosten dient beoordeeld te worden 

waar een mogelijk alternatieve werkwijze is toe te passen. 
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Verwijderen riool en AC-leiding 

Bij het geheel verwijderen van het bestaande riool, zal dit in de Dennenhorst leiden tot aanzienlijke wortelschade 

en verlies aan bomen. Op enkele locaties na, ligt dit riool direct onder- of vlak naast de bomen. Gezien het 

bovenstaande is het de vraag of met het wegnemen van het bestaande riool op traditionele wijze, met als gevolg 

het wegnemen van veel bomen aan de rioolzijde, botst met de ‘laanbeleving’ van de bewoners, zoals te zien is 

op onderstaande tekening. Dit zelfde geldt voor het verwijderen van de AC-leiding.  

 

Oude riool en AC-leiding traditioneel verwijderen 

Mogelijk te behouden, 6 stuks. 

 

Voordeel:     Nadeel: 

- Besparing in de kosten    - Huidige laanbeeld verdwijnt zo goed al 

geheel 

 

 
Tekening 7: Te handhaven bomen als zowel het oude riool als de AC leiding wordt gerooid 

 

Oude riool laten liggen -  AC-leiding traditioneel verwijderen 

Mogelijk behouden  13 bomen  

 

Voordeel    Nadeel 

- Groot deel van de laan is te handhaven - Alleen één zijde van de laan is te handhaven 

- Minder homogeen beeld   - Minder homogeen beeld 

- Langdurig behoud van laanbeeld   - Meermaals individueel vervangen van bomen 

- Geleidelijke laanverandering   - Hogere kosten 

- Gebruiksklaar infiltratieleiding   - mogelijkheid dat verzakking kan optreden 

 

 

 
Tekening 8: Te handhaven bomen bij oude riool in de bodem laten  en de AC leiding op traditioneel wordt verwijderd 
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Oude riool laten liggen  -  AC-leiding alternatief verwijderen 

Mogelijk te behouden (raming!) 19 bomen 

 

Voordeel    Nadeel 

- Deel van de laan is te handhaven   - Alleen één zijde van de laan is te handhaven 

- Minder homogeen beeld   - Minder homogeen beeld 

- Langdurig behoud van laanbeeld   - Meermaals individueel vervangen van bomen 

- Geleidelijke laanverandering   - Hogere kosten 

    - Langdurig werkproces 

    - Risico op ‘fout gaan’ 

 
Tekening 9: Te handhaven bomen bij oude riool in de bodem laten en de AC leiding alternatief wordt verwijderd 

3.1.3 Advies en conclusie Dennenhorst 

Advies 

Verwijderen van bomen met slechte- en matige kwaliteit (7 bomen), bomen die ernstige en matige 

wortelopdruk veroorzaken (20 bomen) en bomen die conflicteren met huisaansluitingen. Totaal 27 bomen. 

Bomen met lichte wortelopdruk handhaven. 

De AC-leiding voor de 4 aangegeven bomen alternatief verwijderen. 

Verbeteren van de diepere ondergrondse groeiruimte waardoor toekomstig opdrukoverlast beperkt wordt. 

Handhaven van deze bomen zorgt voor een meer geleidelijke laanbeeldverandering waardoor de laan een meer 

volwassen uitstraling behoudt. 

Het oude riool laten liggen en eventueel gebruiken als infiltratieriool dan wel volzetten met zand of volschuimen. 

Ondergrondse infra onder de rijloper aanleggen. De beschikbare groeiruimte tussen de rijweg en de 

erfscheidingen is geschikt voor bomen van de 2e grootte. Wanneer beworteling ruimte krijgt om in/onder de 

aangrenzende voortuinen te groeien kunnen bomen van de 1e grootte geplant worden. Door creëren van 

groeiruimte onder de rijweg (bijv. tot nabij riool), zal dit bijdragen aan een meer duurzaam behoud van de huidige 

en eventuele toekomstige bomen. Brede profielen herbergen voldoende volume voor bomen van de 1e grootte. 

Zoals bij de rode esdoorns, plataan en linden in de brede groenvakken. 

 

Conclusie 

19 bomen in de Dennenhorst zijn te behouden. 

Overzicht van te behouden bomen bij verschillende werkwijzen Handhaven Niet te handhaven 

Behoudbare bomen 19  

Riool en AC-leiding verwijderen traditioneel   6 13 

Riool laten liggen AC verwijderen traditioneel 13   6 

Riool laten liggen en AC verwijderen alternatief 19   0 

Tabel 2: Conclusie Dennenhorst 

Respecteer de leidraad ‘Minimale graafafstand’ (Zie bijlage III) bij alle graafwerkzaamheden buiten de rijloper.  In 

een enkel geval aanpassingen doen voor de huisaansluiting. Om die vier bomen aan de noordzijde van de laan 

te handhaven, adviseren wij om de AC-leiding om een alternatieve manier te verwijderen. Dit door buiten de 

graafafstand van de boom een werksleuf te graven en de leiding voorzichtig onder de boom vandaan te trekken. 

Ondergrond optimaliseren t.b.v. bestaande en nieuw te planten bomen.  
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3.2 Schotellaan 

    
Foto 15: Schotellaan  Foto 16: Putdeksel in groenstrook 

 

 
Tekening 10: Bron tekening: Copier 
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3.2.1 Algemene boomomschrijving 

Haagbeuk Boomhoogte Kroon Bloesem Bijen 

Carpinus betulus 9-12 m  6 – 8 m breed 

Eirond, dicht 

katjes Nee, wel vogels 

Tabel 3: Boomeigenschappen voor de boomsoort in de Schotellaan (Alle specifieke data, zie bijlage VI) 

 

In de Schotellaan staan jonge/halfwas haagbeuken. Het dwarsprofiel van de laan verschilt van de andere lanen 

doordat de breedte van de voetpaden en de groenstroken niet aan beide zijden van gelijke breedte zijn. Aan de 

noordoost zijde is het voetpad smaller waar het riool onder de bomen ligt. Aan de zuidwestzijde ligt tegen de 

erfgrens met de particuliere tuinen de AC-leiding. 

 

De actuele boomgrootte van de haagbeuken is beperkt. De gemiddelde boomhoogte is ca. 10 meter met een   

kroonbreedte tot max. 8 meter. De bomen zullen in volwassen fase uitgroeien tot bomen van de 2e grootte. De  

actuele stamdiameter is gemiddeld 24 cm (16 t/m 32). De kwaliteit en toekomstverwachting van deze nog jonge 

tot redelijk jonge bomen is goed. Het ondergrondse bewortelbare volume is zowel voor nu, als voor  toekomst 

toereikend, ca. 13m3 noordoostzijde en 14,5 m3 aan de zuidwestzijde gerekend tussen de rijweg en erfgrens. 

Voor bomen van de 2e grootte is ca.11m3 voldoende. 

Indien groeiruimte in de voortuinen wordt meegerekend, over een breedte van ca. 2,00 meter, verruimt dit de 

groeimogelijkheden met ca. 15m3 per boom.  

 

Aantal bomen      22 bomen 

Kwaliteit & toekomstverwachting redelijk/goed   22 bomen 

Kwaliteit & toekomstverwachting matig        0 bomen 

 
Tekening 11: Kwaliteit & toekomstverwachting van bomen in de Schotellaan 

De impact van het vervangen van het riool én het verwijderen van de AC-leiding is in deze laan redelijk beperkt. 

Van grotere invloed zijn 6 locaties waarbij rioolhuisaansluitingen conflicteren met de standplaatsen van bomen. 

Voor het overige ligt het riool op enige afstand van de bomen waarbij het in de bodem laten liggen van het riool 

voor 4 bomen in de noordoosthoek van de laan sterk wenselijk is.   
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Het verwijderen van de AC-leiding hoeft, indien graafwerk beperkt blijft tot en smalle sleuf. 

De afstand tussen de bomen (stamvoet) en de leiding is ca. 180 cm. Wanneer de sleufbreedte beperkt blijft tot 

30 cm blijft er een ongeschonden strook over van 150 cm. Dit volstaat. Meer risico is er op kroonschade.  Graven 

met hierop aangepast materieel kan kroonschade voorkomen.  

 

 
Foto 17: Voetpad zuidwestzijde van de Schotellaan met ligging AC-leiding 

 

3.2.2 Selectie 

Te behouden bomen zonder conflict met huisaansluitingen, traditioneel riool- en AC-leiding verwijderen 

Mogelijk te behouden  16 bomen 

 

 
Tekening 12: Te handhaven bomen bij verwijderen riool als AC-leiding 

In deze laan is er geen significant verschil in het aantal te handhaven bomen wanneer het riool verwijderd wordt, 

dan wel wanneer het riool in de bodem blijft. 6 Te verwijderen bomen zijn, zijn bomen in conflictsituaties met 

huisaansluitingen. Uit oogpunt van preventie is het sterk aan te raden het riool aan de noordoostzijde, ter hoogte 

van de eerste boom t.h.v. het brede groenvak  naast huisnummer 1, in de bodem te laten. Het riool ligt hier het 

dichtst bij de bomen.   
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3.2.3 Advies en conclusie Schotellaan 

Advies 

Zes bomen zijn niet te handhaven door conflict met de huisaansluitingen. 

De ondergrondse groeiruimte van ca. 13-14,5 m3 per boom voldoet voor bomen van deze grootte. Groeiruimte 

onder de rijweg realiseren, bijv. tot aan het riooltracé, zal positief bijdragen aan duurzaam behoud van de 

bomen. 

Bij één boom in ieder geval het in de bodem laten van het oude riool. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden gaandeweg beoordelen in hoeverre het riool, of een deel hiervan in de bomen gelaten kan 

worden.  

De minimale graafafstand tussen de bomen en de AC- leiding werksleuf voldoet, mits deze sleuf met een 

maximale breedte van 30cm gegraven wordt. Het traditioneel verwijderen van de AC-leiding leidt dan niet tot 

ernstige wortelschade.  

 

Conclusie 

In de Schotellaan staan relatief jonge bomen. Van de 22 bomen zijn 16 bomen te behouden.  

   

Te behouden bomen bij verschillende wijze van aanpak Handhaven Niet te handhaven 

Riool en AC-leiding verwijderen 16 6 (huisaansluitingen) 

Riool laten liggen en AC verwijderen 16 6 (huisaansluitingen) 

Tabel 4: Conclusie Schotellaan 
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3.3 Du Celliee Mullerlaan 

 

  
Foto 18: Du Celliee Mullerlaan  Foto 19: Putdeksel in groenstrook   

 

 
Tekening 13: Bron tekening: Copier 
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3.3.1 Algemene boomomschrijving 

Sierpeer Boomhoogte  Kroon Bloesem Bijen 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' 6-9 m Ca. 4 – 6 m breed 

smal kegelvormig, halfopen 

in tuilen, wit ja 

Tabel 5: Boomeigenschappen van de bomen in de Du Celliee Mullerlaan (Alle specifieke data, zie bijlage VI) 

 

De 17 sierperen in deze laan hebben een matige tot slechte kwaliteit en toekomstverwachting. De gemiddelde 

stamdiameter is 20 cm (12 t/m 33). De kwaliteit en toekomstverwachting van deze bomen is overwegend matig. 

Het ondergrondse bewortelbare volume is zowel voor nu, als voor  toekomst toereikend, ca. 12m3 aan beide 

zijden. Voor bomen van de 2e grootte is ca.11m3 voldoende. Indien groeiruimte in de voortuinen wordt 

meegerekend, over een breedte van ca. 2,00 meter, verruimt dit de groeimogelijkheden met ca. 14m3 per boom.  

Gezien de kwaliteit en toekomstverwachting is het meer duurzaam om tijdens de renovatiewerkzaamheden al 

deze bomen te vervangen voor nieuwe sierperen. Wanneer de vervangende bomen in een grotere maat dan 

standaard geplant worden, bijv. stamomvang van ca. 30-35cm (diameter ca. 10 cm) wordt het bestaande 

straatbeeld weer redelijk teruggebracht.  

Uit de enquête bleek dat de bewoners in deze staat, het straatbeeld belangrijker vinden dan het behoud van de 

huidige bomen. Het is dus te overwegen om de laan te vervangen met bomen van hetzelfde formaat en dezelfde 

uitstraling.  

 

Aantal bomen     17 bomen 

 

Kwaliteit & toekomstverwachting 

Kwaliteit redelijk/goed        0 bomen 

Kwaliteit matig/slecht      17 bomen 

 
Tekening 14: Kwaliteit van de bomen op de Du Celliee Mullerlaan 

 

3.3.2 Advies en conclusie Du Celliee Mullerlaan 

De bomen in deze laan vervangen gelet om de matige kwaliteit en toekomstverwachting.  

Bij de renovatie en herplanten een optimale, doorlopende groeiplaats voor de nieuwe bomen realiseren, min.  

12m3 per boom. Ook onder de rijloper groeiruimte realiseren, tot aan ondergrondse infratracé. Dit levert een 

positieve bijdrage aan duurzaam behoud van de toekomstige bomen. Om de laan al redelijk snel na de renovatie 

een volwassen uitstraling te geven kunnen bomen met een grote plantmaat herplant worden (bijv. stamomvang 

30-35cm). Aanplantkosten ca. dubbel dan bij kleine plantmaat (18-20). Plantkosten nauwelijks hoger en gelijk 

stevig groenbeeld. De bewoners willen een vergelijkbare soort terug, welke ook aantrekkelijk is voor bijen. 
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3.4 Ninaber van Eijbenlaan 

 

 
Foto 20: Ninaber van Eijbenlaan 

 

 

 
Tekening 15: Bron tekening: Copier 
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3.4.1 Algemene boomomschrijving 

Zoete kers Boomhoogte  Kroon Bloesem Bijen 

Prunus avium 'Plena' 8-12 6 – 8 m breed 

rond, halfopen 

Wit, rijk bloeiend ja 

Tabel 6: Boomeigenschappen van de bomen in de Ninaber van Eijbenlaan (alle specifieke data, zie bijlage VI) 

 

In de Ninaber van Eijbenlaan staan 15 sierkersen - prunussen. De gemiddelde kwaliteit van de bomen is matig (3 

x slecht, 5 x matig, 7 x redelijk). De gemiddelde stamdiameter is 23 cm. Het ondergrondse bewortelbare volume 

is zowel voor nu, als voor  toekomst toereikend, ca. 12m3 aan beide zijden. Voor bomen van de 2e grootte is 

ca.11m3 voldoende. Indien groeiruimte in de voortuinen wordt meegerekend, over een breedte van ca. 2,00 

meter, verruimt dit de groeimogelijkheden met ca. 14m3 per boom.  

Gezien de te verwachten wortelschade bij de renovatie en het gegeven dat prunussen hierop slecht anticiperen 

is het meer duurzaam om de bomen te verwijderen en na renovatie bomen met een grote plantmaat te 

herplanten. Wanneer de vervangende bomen in een grotere maat dan standaard geplant worden, bijv. 

stamomvang van ca. 30-35cm (diameter ca. 10 cm) wordt het bestaande straatbeeld weer redelijk teruggebracht.  

Hiermee is een beter groenbeeld te realiseren dan wanneer de bomen persé behouden dienen te blijven.  

 

Aantal bomen 15 bomen 

 

Kwaliteit en toekomstverwachting 

Kwaliteit/toekomstverwachting redelijk  7 bomen 

Kwaliteit/toekomstverwachting matig  8 bomen 

 
Tekening 16: Kwaliteit en toekomstverwachitng van de bomen op de Ninaber van Eijbenlaan 

3.4.2 Conclusie en advies Ninaber van Eijbenlaan 

De meerderheid van de bomen heeft een matige kwaliteit en matige/redelijke toekomstverwachting.  

Gelet op de boomeigenschap dat bij wortelschade rot ontstaat waardoor bomen vervoegd uitvallen, is het meer 

duurzaam de bomen tijdens de renovatie te vervangen.  

Bij de renovatie en herplanten een optimale doorlopende groeiplaats voor de nieuwe bomen realiseren, min.  

12m3 per boom. Ook onder de rijloper groeiruimte realiseren, tot aan ondergrondse infratracé. Dit levert een 

positieve bijdrage aan duurzaam behoud van de toekomstige bomen. Om de laan al redelijk snel na de renovatie 

een volwassen uitstraling te geven kunnen bomen met een grote plantmaat herplant worden (bijv. stamomvang 

30-35cm). Aanplantkosten ca. dubbel dan bij kleine plantmat (18-20). Plantkosten nauwelijks hoger en gelijk 

stevig groenbeeld. De bewoners willen een vergelijkbare soort terug, welke ook aantrekkelijk is voor bijen. 
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3.5 Esmeijerlaan 

 
Foto 21: Laanbeeld Esmeijerlaan 

 

 

 
Tekening 17: Dwarsprofiel Schotellaan, vergelijkbaar met Esmeijerlaan.   Bron Copier 
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3.5.1 Algemene boomomschrijving 

Boomhazelaar Boomhoogte  Kroon Bloesem Bijen 

Corylus colurna  4-6 m jong 

8-12 m overige 

Ca. 6-8 m breed 

eirond, halfopen 

Katjes geelbruin onopvallend. 

Eetbare vruchten 

ja 

Tabel 7: Boomeigenschappen van de bomen in de Esmeijerlaan (specifieke data, zie bijlage VI) 

 

In de Esmeijerlaan staan tussen het voetpad en de rijweg 20 halfwas- en jonge boomhazelaars. 2 halfwas bomen 

staan in een breed groenvak, op ruime afstand van het zuidwestelijke voetpad bij de hoek met de Dennenhorst. 

Deze 2 bomen vallen buiten de invloedsfeer van de renovatiewerkzaamheden waardoor ze in deze analyse niet 

zijn meegenomen. De gemiddelde kwaliteit en toekomstverwachting is redelijk tot goed te noemen. 16 Stuks 

redelijk- goed. 4 Stuks matig-slecht. De bomen met matige en slechte kwaliteit, los van de renovatie 

werkzaamheden, vervangen. De stamdiameter van de oudere bomen is gemiddeld ca. 27 cm.  

7 Bomen zijn als jonge bomen ingeboet. Van deze jonge bomen is de stamdiameter gemiddeld ca. 9 cm. 6 van 

deze bomen staan aan de zuidwestzijde van de rijweg, nabij de AC-leiding. Het merendeel van de oudere bomen 

staan aan de noordoostzijde van de weg. Het ondergrondse bewortelbare volume is met ca. 12m3 aan beide 

zijden, zowel voor nu als voor toekomst toereikend. Voor bomen van de 2e grootte is ca.11m3 voldoende. Indien 

groeiruimte in de voortuinen wordt meegerekend, over een breedte van ca. 2,00 meter, verruimt dit de 

groeimogelijkheden met ca. 14m3 per boom.  

 

Het riool in de Esmeijerlaan buigt nabij de Akkerweg enigszins van de rijweg af waardoor er een ruimere afstand 

is tussen het riool en de bomen. Ervan uitgaande dat het riool in de bodem blijft, kan het merendeel van de 

bomen behouden blijven.  

De jonge bomen bij de AC-leiding hebben een klein wortelgestel waardoor er geen ernstige schade hoeft te 

ontstaan. De leiding ligt op ca. 1,30 – 1,50 meter afstand. met en minimale grafafstand van 1 meter is dit goed 

uitvoerbaar, mits een smalle graafsleuf van ca.40 cm breedte voldoende is. Zo nodig kunnen de jonge bomen 

opgerooid worden en na tijdelijk in depot gezet weer worden terug geplant. 

 

 

Aantal bomen  20 bomen 

 

Kwaliteit & toekomstverwachting 
Kwaliteit redelijk/goed   16 bomen 

Kwaliteit matig     4 bomen 

 
Tekening 18: Kwaliteit van de bomen op de Esmeijerlaan 
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Aantal bomen met goede/redelijke kwaliteit en toekomstverwachting 

 

  
Tekening 19: Esmeijerlaan zonder ‘slechte- en matige’ bomen, 16 stuks 

3.5.2 Selectie 

Oude riool en AC-leiding traditioneel verwijderen 

Mogelijk te behouden  5 bomen 

Niet te behouden  10 bomen 

 

 
Tekening 20: Te handhaven bomen als zowel het riool als de AC leiding wordt verwijderd 
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Oude riool laten liggen  -  AC-leiding traditioneel verwijderen 

Mogelijk te behouden  13 bomen 

Niet te behouden  2 bomen 

 

 
Tekening 21: Te handhaven bomen als enkel de AC leiding op traditionele wijze wordt verwijderd 

 

Oude riool laten liggen - AC-leiding alternatief verwijderen 

Mogelijk te behouden   15 bomen 

Niet te behouden  1 bomen  

 

   
Tekening 22: Te handhaven bomen als de AC leiding op alternatieve wijze wordt verwijderd  
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Drie bomen in deze laan hebben een matige kwaliteit en toekomstverwachting. Ongeacht de werkmethode 

zullen deze drie bomen moeten worden vervangen. 

 

Overeenkomstig met de andere lanen zijn ook hier meer bomen te behouden als de AC-leidingen op een 

alternatieve in plaats van op de traditionele manier gesaneerd worden. 

3.5.3 Advies en conclusie Esmeijerlaan 

Advies 

Bomen met een matige tot slechte kwaliteit en/of toekomstverwachting verwijderen (4 bomen). 

Het oude riool laten liggen en de AC-leiding op de traditionele manier verwijderen. 

De minimale graafafstand tussen de bomen en de AC- leiding werksleuf voldoet voor de jonge bomen, mits deze 

sleuf met een maximale breedte van 30cm gegraven wordt. Het traditioneel verwijderen van de AC-leiding leidt 

bij deze bomen niet tot ernstige wortelschade. Bij huisaansluitingen de leidraad ‘Minimale grafafstand’ (Zie 

bijlage III) respecteren.   

Verbeteren van de diepere ondergrondse groeiruimte en realiseren van ondergrondse infra onder de rijloper 

tot aan ondergrondse infratracé levert een positieve bijdrage aan duurzaam behoud van bomen, evenals 

mogelijkheden behouden of creëren van wortelgroei tot in/onder de voortuinen. 

 

Conclusie 

16 bomen hebben een goede/redelijke kwaliteit en toekomstverwachting. 

Met het laten liggen van het oude riool en het traditioneel verwijderen van de AC leiding zijn 13 bomen te 

handhaven.  

De ondergrondse groeiruimte van ca. 12m3 voldoet voor bomen van dit formaat.  

 

Te behouden bomen bij verschillende wijze van aanpak Handhaven Niet te handhaven 

Bomen met goede/redelijke kwaliteit 16  

Riool en AC-leiding traditioneel verwijderen 6 10 

Riool laten liggen AC verwijderen 13 3 

Riool laten liggen en AC verwijderen alternatief 15 1 

Tabel 8: Conclusie Esmeijerlaan 
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3.6 Van Bijnenlaan 

 
Foto 22: Laanbeeld Van Bijnenlaan 

  

 

 
Tekening 23: Dwarsprofiel Van Bijnenlaan.  Bron Copier 
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3.6.1 Algemene boomomschrijving 

Valse Christusdoorn Boomhoogte  Kroon Bloesem Stekels Bijen 

Gleditsia triacanthos  12-16 8 – 10 m breed 

rond, transparant, grillig 

lichtgroene 

trossen/aren 

ja ja 

Tabel 9: Boomeigenschappen van de bomen op de Van Bijnenlaan (Specifieke velddata, zie bijlage VI)  

 

Op de Van Bijnenlaan staan 17 Valse Christusdoorns in de halfwas fase met transparante kronen waardoor veel 

licht doorgelaten wordt. De boomsoort is belangrijk voor de bijen. Aspecten die de bewoners van de staat 

belangrijk vonden. Bezwaar is dat een aantal bewoners moeite heeft met de grote scherpe stekels waardoor 

fietsbanden lek raken en in poten van huisdieren (kunnen) terechtkomen.  

 

De kwaliteit en toekomstverwachting is redelijk tot goed.  8 Bomen goed, 9 bomen redelijk. De stamdiameter van 

de nog halfwas bomen is gemiddeld ca. 42 cm.  

Het ondergrondse bewortelbare volume is met 2,70 x 0,8 x 10 meter: ca. 22m3. Voor gleditsia, bomen van de 1e 

grootte, is dit aan de krappe kant (minimaal 22m3). Wanneer de bomen in de voortuinen kunnen groeien over 

een breedte van 2 meter, is er een groeiruimte van ca. 42m3. Dit is ruim toereikend voor bomen van deze grootte. 

 

Bij eventuele vervanging van de bomen zou een doornloze variant overwogen kunnen worden, om hetzelfde 

staatbeeld te behouden. 

 

     
Foto 23: Stekels Valse Christusdoorn          

 

Een aandachtspunt voor deze laan is dat het oude riool onder de voortuin van 

Dennenhorst 32 ligt. Hierboven staat een imposante berk. Bij het vervangen 

van het riool is een goede- en vroegtijdige communicatie een must, evenals 

een adequate werkwijze.  

Opvallend is dat de voortuinen hoger liggen dan de rijloper. Bij de 

herinrichting zou het laanprofiel enigszins opgehoogd kunnen worden 

waardoor meer groeiruimte voor de bomen te realiseren is. 

    

     

  

  
             Foto 24: Berk in voortuin 
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Aantal bomen 17 bomen 

 

Kwaliteit & toekomstverwachting 

Kwaliteit redelijk/goed  17 bomen 

Kwaliteit matig  0 bomen 

 
Tekening 24: Kwaliteit van de bomen op de Van Bijnenlaan 

 

 

Bomen zonder conflict met huisaansluitingen  

Mogelijk te behouden  13 bomen 

Niet te behouden  4 bomen 

 
  

 
Tekening 25: Te behouden bomen na wegvallen ‘conflictbomen met huisaansluitingen.  
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3.6.2 Selectie 

Oude riool en AC-leiding traditioneel verwijderen 

Mogelijk te behouden  3 bomen 

Niet te behouden  14 bomen 

 

 
Tekening 26: Te handhaven bomen als zowel het riool als de AC leiding wordt opgerooid 

 

 

Oude riool laten liggen - AC-leiding traditioneel verwijderen  

Mogelijk te behouden  5 bomen 

Niet te behouden  12 bomen 

 

 
Tekening 27: Te handhaven bomen als al enkel de AC leiding wordt verwijderd  
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Oude riool laten liggen - AC-leiding alternatief verwijderen 

Mogelijk te behouden (raming!)  9 bomen 

Niet te behouden     8 bomen  

 
Tekening 28: Te handhaven en te verwijderen bomen als de AC leiding op alternatieve wijze wordt verwijderd 

 

3.6.3 Advies en conclusie Van Bijnenlaan 

 

Advies 

4 Bomen verwijderen als gevolg van conflictsituatie met huisaansluitingen. 

Het oude riool laten liggen en de AC leiding op de traditionele werkwijze verwijderen, om voor de te handhaven 

bomen de groeiruimte te kunnen optimaliseren. 

Groeiruimte optimaliseren zowel in diepte als breedte, waarbij groeiruimte onder de rijloper, tot aan 

ondergrondse infratracé, zal bijdragen aan duurzame groei en behoud van bomen. Om meer ondergrondse 

groeiruimte te creëren kunnen de leidingtracés meer naar de westelijke helft van de rijbaan gesitueerd worden. 

Hierdoor hebben krijgen de huidige bomen meer ondergrondse groeiruimte. 

Evenzo groeimogelijkheden behouden of maken zodat wortels in/onder de voortuinen kunnen groeien.  

Bij graafwerkzaamheden buiten de rijloper, de leidraad ‘Minimale grafafstand’ (Zie bijlage III) respecteren.   

Aanleg van ondergrondse infra onder de rijloper.  

Om de stabiliteit van de te handhaven bomen te onderzoeken, kan er een trekproef uitgevoerd worden voordat 

de werkzaamheden beginnen. 

 

Conclusie 

De kwaliteit en toekomstverwachting van alle halfwas bomen in de laan is redelijk tot goed. 

De groeiruimte in het laanprofiel is beperkt. De huidige grootte van de bomen zal in hoofdzaak te wijten zijn aan 

de groeiruimte in de voortuinen en mogelijk in zeer beperkte mate onder de rijweg, gelet op enige geringe opdruk 

nabij de molgoot. 

 

Te behouden bomen bij verschillende wijze van aanpak Handhaven Niet te handhaven 

Behoudbare bomen 13  

Riool en AC-leiding verwijderen   3 10 

Riool laten liggen AC verwijderen   5   8 

Riool laten liggen en AC verwijderen op alternatieve manier   9   4 

Tabel 10: Conclusie Van Bijnenlaan 

 

Bij behoud van 5 bomen zijn deze bomen de ‘steunpilaren’ zijn van het groenbeeld na de renovatie. 
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4 Conclusie en advies 
 

4.1 Conclusie  

Binnen het plangebied  ‘Dennenhorst e.o.’ staan 137 straat- laanbomen. Zwart-wit gesteld zullen, indien alle 

bomen gespaard moeten blijven, er onvoldoende mogelijkheden zijn om het riool naar behoren te vervangen 

en/of de Asbest Cement (water)leidingen (AC-leidingen) uit de bodem te verwijderen + hogere kosten dan 

traditioneel verwijderen van leidingen. In deze BEA is onderzocht welke bomen te handhaven zijn aan de hand 

van kwaliteit en toekomstverwachting. Uit deze selectie is beredeneerd welke bomen verwijderd moeten worden 

om de herinrichtingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Hiervoor zijn ook verschillende alternatieven 

onderzocht en is een advies gegeven om de groeiplaatsen van de te handhaven bomen te verbeteren. Om de 

groeiplaatsen te vergroten en te verbeteren zal op sommige punten afgeweken worden van de richtlijnen die 

zijn opgesteld voor het LIOR. Zo is ons advies om alle ondergrondse infrastructuren die meeliften met de 

herinrichting onder de rijbaan te situeren, om zo de bomen de mogelijkheid te kunnen geven om te wortelen in 

de tuinen. Volgens de richtlijnen van het LIOR is dit niet mogelijk, maar wij adviseren dit wel voor een duurzamer 

te handhaven bomenbestand in de Dennenhorst en omgeving. Nadeel is dat bij onderhoud of storingen in de 

rijloper moet worden gewerkt en de laan moet worden afgesloten voor verkeer. 

 

De bomen die verwijderd moeten worden door een matige of slechte kwaliteit/toekomstverwachting, los van de 

werkzaamheden betreft: 

• Dennenhorst 7 bomen. 

• Du Celliee Mullerlaan, 17 bomen. Meer duurzaam gehele laan te vervangen en beter in te richten . 

• Ninaber van Eijbenlaan, 15 bomen. Meer duurzaam gehele laan te vervangen en beter in te richten. 

• Esmeijerlaan 4 bomen. 

In totaal zijn dit 43 bomen. Als gevolg van ernstige of matige opdruk in voetpaden dienen 20 bomen verwijderd 

of vervangen te worden uit oogpunt van veilig gebruik van de voetpaden, vooral voor rollator- en 

rolstoelgebruikers. Deze bomen bevinden zich enkel in de Dennenhorst. 

 

Bij 10 bomen is er sprake van een conflictsituatie met huisaansluitingen, naast het gegeven dat dit ook bomen 

kunnen zijn met slechte- of matige kwaliteit of zorgen voor wortelopdruk. Dergelijke bomen worden al als te 

verwijderen aangemerkt op basis van deze kwalificatie.  

 

In totaal kunnen 59 bomen behouden blijven, indien riool in de bodem blijft en AC-leiding op alternatieve wijze 

verwijderd wordt. 

Bij het in de bodem laten van het riool en de AC-waterleiding, op traditionele wijze weggenomen wordt, blijven 

49 bomen behouden.  

Bij het verwijderen van het riool en AC-leiding op traditionele wijze, blijven 31 bomen behouden. 

 

Onderstaand de verschillen in aantal te behouden bomen bij de verschillende werkmethoden. 

 

Totaal aantal bomen in het plangebied 137 stuks 
 

Dennenhorst  

(46) 

Schotellaan 

 (22) 

Du Celliee 

Mullerlaan 

(17) 

Ninaber van 

Eijbenlaan 

(15) 

Esmeijerlaan  

(20) 

Van 

Bijnenlaan 

(17) 

Totaal (137) 

Vellen Matige/slecht 

toekomstv./kwaliteit 

7  17 15 4  43 

Vellen Opdruk 20      20 

Vellen 

Huisaansluiting 

0 6    4 10 

opties Handh. Verw. Handh. Verw. Handh. Verw. Handh. Verw Handh. Verw. Handh. Verw. Handh. Verw. 

Riool eruit en AC 

eruit 
6 13 16 0 0 0 0 0 6 10 3 10 31 33 

Riool blijft en AC 

eruit 
13 6 16 0 0 0 0 0 13 3 5 8 47 17 

Riool blijft en AC 

alternatief 
19 0 16 0 0 0 0 0 15 1 9 4 59 5 

Tabel 11: Overzicht met aantal bomen die gehandhaafd kunnen worden bij verschillende werkmethoden 
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In deze renovatie niet meegaande ondergrondse infra kan op een later moment alsnog schade veroorzaken 

wanneer wel besloten wordt deze leidingen te vernieuwen. Hierbij afspraken maken met betrokkenen dat 

nieuwe leidingen onder de rijloper gelegd worden én dat weg te nemen leidingen ‘getrokken’ uit de bodem 

worden gehaald. Bij gasleiding zorgen dat, door doorblazen met schoen lucht geen aardgasresten in de 

leidingen aanwezig zijn wanneer deze leidingen vervangen gaan worden. 

 

4.2 Advies  

Riool 

Het bestaande riool waar het conflicteert met de bomen, in de bodem laten liggen en gebruiken als infiltratieriool 

dan wel volschuimen of volzetten met zand. 

 

AC-leidingen 

Bij op alternatieve wijze verwijderen van de AC-leiding zal rekening gehouden moeten worden met voldoende 

werkruimte waardoor de gehele buizen (5m) uit de bodem kunnen worden genomen. Dit geldt in feite alleen 

voor de Dennenhorst bij 4 bomen. Hierbij is te denken aan het vrijgraven tot aan het bewortelde 

boomleefgebied, waarna het leidingdeel (5m lengte per deel) onder de kluit van de boom, bij voorkeur door 

gestuurd boren ingepakt- en weggetrokken wordt. Een dergelijke werkmethode zal financiële consequenties 

hebben. Voor de overige lanen is dit minder tot niet relevant. In Esmeijerlaan betreft het verschil 2 bomen, tussen 

het traditioneel- en alternatief verwijderen van de AC-leiding. In de Van Bijnenlaan betreft dit verschil 4 bomen. 

Ook bij het verlies van deze bomen blijft het stevige laanbeeld van de Esmeijerlaan en de Van Bijnenlaan 

overeind. 

 

Randvoorwaarden graafafstand grondverzet 

Voor het behoud van bomen in relatie tot grondverzet binnen het bewortelde gebied, gelden de onderstaande 

randvoorwaarden. De te respecteren breedtes zijn ruimer dan in het ‘Handboek bomen van het Norminstituut 

Bomen’ is weergegeven. Dit is gerelateerd aan het gegeven dat veel bomen binnen het plangebied een ongelijke 

wortelverdeling hebben. De graafafstanden zijn gerelateerd aan de stamdiameter van de bomen. Als regel geldt 

dat 10 x de straal van de stamdiameter aangehouden moet worden om bomen redelijkerwijs te kunnen 

behouden. 

Stamdiameter: 20cm Graafafstand eenzijdig: 100cm 

Stamdiameter: 30cm Graafafstand eenzijdig: 150cm 

Stamdiameter: 40cm Graafafstand eenzijdig: 200cm 

Stamdiameter: 50cm Graafafstand eenzijdig: 250cm 

Stamdiameter: 60cm Graafafstand eenzijdig: 300cm  

 

Bij bomen waar een evenredig wortelgestel is ontwikkeld kan de ‘Minimale graafafstand aangehouden worden 

conform het ‘Handboek Bomen’ van het Norminstituut Bomen (zie bijlage III).   

 

Op basis van het bovenstaande kan bepaald worden of er voldoende werkruimte is. Bij onvoldoende ruimte zal 

op alternatieve wijze gewerkt moeten worden of moet besloten worden de betreffende boom te verwijderen. 

 

Onder de rijlopers zijn er geen wortels aangetroffen, behoudens in een smalle strook tonder de molgoten. Gezien 

de bevindingen van het eerder uitgevoerde onderzoek (Copier/De Groot van 08-04-2015), waarbij op 2 

‘conflictlocaties’ onder de rijweg is gegraven, zijn daar geen wortels aangetroffen. Gezien het eenduidige 

bodemprofiel is de verwachting dat bij de overige lanen eenzelfde beeld te zien is.  Daar waar geen beworteling 

aanwezig is kan vrij gegraven worden aangezien er geen schade aan beworteling kan plaatsvinden. In dergelijke 

gevallen is de graafafstand dan ook niet van toepassing. In alle gevallen geldt dat bij graafwerk nabij bomen een 

boomtechnisch adviseur aanwezig dient te zijn. Door middel van een eventueel aanvullend nader onderzoek kan 

hiervoor zekerheid verkregen worden.  
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Indien er een risico is dat bomen verminderd stabiel komen te staan door graafwerkzaamheden kan, ter 

compensatie kroonreductie door snoei worden uitgevoerd. Een kroonreductie van ca. 15-20%, evenredig over 

de kroon verdeeld, resulteert veelal in een toename van stabiliteit van >25%.  Ook kan preventief een zgn. 

‘Stabiliteitsonderzoek’ (trekproef) worden uitgevoerd om de actuele stabiliteit van bomen aan te tonen. 

 

Boombescherming 

Om de te behouden bomen daadwerkelijk te beschermen zullen maatregelen genomen moeten worden om 

schade te voorkomen. Dit betreft zowel directe- als  indirecte schade op termijn. Directe schade door stootschade 

door machines en materieel aan stamvoet, stam en (onderste) kroondelen en wortels of doorgraven van wortels. 

Door rond de stam en stamvoet boombescherming te plaatsen kan stootschade worden voorkomen. 

Stambescherming bestaat uit verticaal aangebrachte latten om de stam, onderling op meerder plaatsen met 

elkaar verbonden. Minimale lengte: 3m. tussen latten en stam afstandhouders plaatsen met een dempende 

werking tussen de latten en boomschors. Zoals onderstaand is weergegeven.  

Stootschade aan de(onderste) kroondelen is te voorkomen door inzet van materieel van beperkte grootte. 

Vooral wanneer nabij- of onder boomkronen gewerkt wordt.  

 

   
 Foto 25: Voorbeeld van stambescherming 

 

Indirecte schade wordt veelal veroorzaakt door binnen de kwetsbare boomzone activiteiten uit te voeren. 

Hieronder wordt ook verstaan het (extra) belasten van de zone door te overrijden of materiaal/materieel te 

stallen. Indirecte schade kan ook ontstaan door bomen of delen hiervan bloot te stellen aan hittebronnen, zoals 

uitlaatgassen op korte afstand van bomen. 

 

Voor bomen die te behouden zijn, zullen adequate boombeschermings-maatregelen genomen moeten worden 

om dit daadwerkelijk te realiseren. Deze bestaan uit: 

 

• Voorafgaand aan de uitvoering de werknemers te informeren en te wijzen op belang van boombehoud 

en het voorkomen van schade aan de bomen. 

• Voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, stambescherming, d.m.v. verticaal geplaatste, 4m 

lange latten rond de stam, met een schok absorbeerder tussen de stam en de latten. 

• Kroon beschermen door, daar waar onder lage kroondelen met graafmachines gewerkt wordt, werken 

met machines met een korte gieklengte, dan wel zo veel als mogelijk daar gebruik te maken van mini 

graafmachines, mits dit qua til-/hijssterkte voldoende is.  

• Respecteren van de minimale graafafstand en daar waar mogelijk deze ruimte zo ruim als mogelijk 

houden. 

• Geen (tijdelijke) opslag of stallen van (zwaar) materiaal of materieel onder de boomkronen anders dan 

op de rijweglocatie. 

• Daar waar ruimte is, een zo groot mogelijke boomleefgebied beschermen met vaststaande 

bouwhekken, bijv. brede deel van de Dennenhorst rond de rode esdoorns. 
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• Tijdens de werkzaamheden zal er toezicht gehouden moeten worden door een boomtechnisch adviseur 

met een European Tree Technician (ETT) certificaat. 

• Voor werken rond bomen zie Bomenposter; bijlage II 

 

Opslag uitkomende grond asfalt en/of materialen 

Gelet de beperkte bovengrondse ruimte zal buiten de leefgebieden van te behouden bomen, in de omgeving 

ruimte gevonden moeten worden om uitkomende grond en gerooide materialen tijdelijk in depot te zetten. Voor 

het afvoer van uitkomende materialen als de huidige wegverharding, puinfundering en rioolbuizen zal de nodige 

werk- en tijdelijke opslagruimte gecreëerd moeten worden. Voor zowel het (tijdelijke) grond- en uitkomende 

materialen depot is er binnen het lanenstelsel onvoldoende ruimte zonder dat dit ten kosten gaat van de 

boombeplanting binnen het plangebied. Om dit te bewerkstelligen zal een goed uitvoeringsplan opgesteld 

moeten worden waarbij rekening gehouden moet worden met rijbewegingen. Voor het maken van de werksleuf 

en aanleg van het nieuwe rioolstelsel adviseren wij om ‘over de kop’ te werken waarbij telkens in beperkte mate 

een sleuflengte open blijft.   

 

Preventieve snoei 

Voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, de boomkronen van te behouden bomen, daar waar nodig 

laten snoeien om kroonschade te voorkomen door stootschade (giek van mobiele kraan e.d.). Snoeiwerk uit laten 

voeren door een gecertificeerde European Tree Worker (ETW), in opdracht van de gemeente.  

Bij een goed uitgevoerde snoeimaatregel ondervinden bomen hiervan geen negatieve gevolgen ten aanzien van 

de toekomstverwachting, mits hierbij niet meer dan 25% van het kroonvolume weggenomen wordt. 

 

Met alle randvoorwaarden die zijn opgesteld in dit rapport zijn binnen het plangebied 53 bomen te handhaven, 

op voorwaarde dat dit ook civieltechnisch- en financieel mogelijk is. Verder kunnen tijdens de werkzaamheden 

onvoorziene omstandigheden zijn waardoor alsnog bomen verwijderd moeten worden. Mede om deze reden 

zal tijdens de werkzaamheden toezicht gehouden moeten worden door een boomtechnisch adviseur met een 

ETT (European Tree Technician) certificaat om ter plaatse te adviseren. 

 

Mogelijkheden 

Bij hernieuwd aanleggen van ondergrondse infra adviseren wij om dit onder de rijlopers aan te leggen. 

Hierdoor zijn er mogelijkheden om aan beide zijden bomen te behouden en/of aan te planten.  

 

Gezien de ondergrondse groeiruimte in het (smalle) profiel, is er in de huidige situatie voldoende 

ondergrondse groeiruimte voor bomen van de 2e grootte (12 – 14,5 m3). Uitbreiding van de groeiruimte onder 

de rijwegen, bijv. tot aan het riooltracé, draagt significant bij aan een duurzame groeiontwikkeling van bomen 

waarbij er zelfs voldoende groeiruimte is voor bomen van de 1e grootte met een omlooptijd van minimaal 60 

jaar. (27 – 30+ m3). 

 

Bij het realiseren van de ondergrondse infra kan vrijwel de gehele rijloper gebruikt worden voor 

graafwerkzaamheden. Omdat onder de rijloper niet of nauwelijks wortels aanwezig zijn, kan hier afgeweken 

worden van de minimale graafafstand conform het Handboek Bomen. De graafafstand zal hierbij 30 tot 50 cm 

vanaf de molgoot moeten zijn. Immers, daar waar geen beworteling aanwezig is, kan er ook geen schade aan 

wortels ontstaan. 

Graafwerk zo uitvoeren dat er geen stam- of kroonschade kan ontstaat door aanstoten met de giek van de kraan. 

Bij het creëren van een (smalle) groeistrook voor wortels onder de rijlopers, wordt de doorwortelbare ruimte 

voor bomen aanzienlijk vergroot. Het is in alle gevallen van belang om wortels de gelegenheid te bieden om in 

diepere lagen kunnen groeien. Hiermee kan opdruk van voetpaden voorkomen worden. 

 

  



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       46 / 77 

  

  

 

IMOSS 

IMOSS ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte, geeft aan dat kabels en 

leidingen minimaal 1m uit de stam van de bomen moeten liggen, beschermd tegen wortelgroei door 

wortelschermen. Met de aanleg van de kabels en leidingen onder de rijloper, lijkt hier ruimte te zijn voor 

ondergrondse infra waarbij dan aan beide zijden van de laan voldoende groeiruimte is voor bomen. De afstand 

tussen de bomen en de ondergrondse infrastructuur, dient, conform de minimale graafafstand van Handboek 

Bomen van het Normeninstituut (bijlage III) te zijn. Dit houdt in dat in de nieuw te realiseren situaties uitgegaan 

moet worden van de stamdiameter van de bomen op termijn. Hierbij dient uitgegaan te worden van 40cm 

stamdiameter voor bomen van de 1e grootte, 30cm voor bomen van de 2e grootte en 20cm voor bomen van de 

3e grootte.  

 

In lanen waar gedeeltelijk bomen behouden blijven, of waar leidingen, al of niet gedeeltelijk, in de voetpaden 

blijven liggen, dient ruimte te blijven waardoor wortels kunnen 'ontsnappen' om onder de voortuinen te gaan 

groeien. Uit de enquête is gebleken dat de meeste bewoners in de Dennenhorst het geen probleem vinden als 

wortels in de tuin groeien ligt hier ondergrondse groeiruimte. Extra groeiruimte voor bomen kan gecreëerd 

worden onder de rijloper. Hier zal bekeken moeten worden op welke wijze er groeimogelijkheden gecreëerd 

kunnen worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘Bomenzand’.  

 

Inrichten nieuwe groeiplaatsen 

Nieuwe groeiplaatsen voor bomen zodanig inrichten dat: 

• Er voldoende groeiruimte gerealiseerd wordt. 

• Geen wortelopdruk ontstaat 

• Boomwortels tot aan het grondwater kunnen groeien 

 

In de nieuw te realiseren van het projectgebied 'Dennenhorst' dient uitgegaan te worden van bomen met een 

stamdiameter van 40 cm voor bomen van de 1e grootte, 30cm voor bomen van de 2e grootte en 20 cm voor 

bomen van de 3e grootte. Hierop de benodigde vrije zone aanpassen t.a.v. graven / ondergrondse infra. Bij het 

realiseren van extra groeiruimte en/of verbinding met de voortuinen ontstaat er voldoende groeiruimte voor 

bomen van de 1e grootte.  

 

Dit is vooral te realiseren op die locaties waar de gehele situatie wordt vervangen. Hierbij doorlopende 

groeisleuven in de lengterichting van de lanen te maken met een zo breed mogelijk profiel onder de voetpaden 

en (beperkte delen) van de rijweg. Bij voorkeur, mits civieltechnisch realiseerbaar, met ruimten zodat wortels 

naar de voortuinen kunnen groeien en onder de rijwegen tot aan het riool tracé.  

 

Om opdruk te voorkomen zal tussen de doorwortelbare ruimte in de diepere bodemlagen en de bestrating een 

fundering aangelegd moeten worden waar geen wortels door- of in kunnen groeien.   

 

Ondergrond optimaliseren waarbij minstens een niet bewerkbare ruimte van 20cm boven hoogste 

grondwaterstand moet worden aangehouden.  Nieuwe plantlocaties zo positioneren dat er geen conflict is met  

huisaansluitingen. 

 

Wat betreft conflicterende situaties tussen het riool en de boomwortels, zijn er tegenwoordig materialen 

waarmee het riool naadloos aangelegd kan worden waardoor wortel ingroei in het riool tot een verleden 

behoort.  

 

Bij herplanten van bomen zal minimaal 2 meter afstand gehouden moeten worden van huisaansluitingen. 
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IMOSS 

Op basis van het bovenstaande kan door IMOSS ontwerp- en adviesbureau, een ontwerp worden gemaakt voor 

een optimale inrichting voor de wegindeling, groeiplaatsen voor bomen en ondergrondse infra.  

 

Voor het behoud van bomen dienen de in de BEA aangegeven minimale graafafstanden te worden 

gerespecteerd. Voor het creëren van nieuwe groeiplaatsen voor bomen gelden de volgende ondergrondse 

doorwortelbare ruimten. 

Bomen 1e grootte: > 22m3 

Bomen 2e grootte: > 11m3 

Bomen 3e grootte: > 5,5m3 

Begrenzing van indringingsweerstand t.b.v. wortelgroei is 2,5MPa/cm2. Te meten onder veldvochtcapaciteit 

(vroege voorjaar). 

Wat betreft de ‘open boomspiegel’ voldoet een relatief smalle open doorlopende strook met een breedte van 

minimaal 1,2 meter ruimschoots, ten opzichte van een boomspiegel van bijv. 2 x 2m . 

Als draagkrachtige ondergrond voor voetpaden volstaat een verdicht zandcunet van ca. 20cm dikte. Deze laag 

sterk verdichten (>3,5 MPa/cm2) waardoor deze ruimte ongeschikt is voor wortelgroei 

De doorwortelbare groeiruimte onder voetpaden verdichten tot max. 1,5 MPa/cm2.  

 

Indringingsweerstand t.b.v. wortelgroei: 

<1,5 MPa/cm2  - normale wortelgroei mogelijk 

1,5 – 2,0 MPa/cm2  - afname van wortelgroei/ moeizaam te doorwortelen 

2,0 – 3,0 MPa/cm2 - zeer moeizaam te doorwortelen, enige conditieverlies van bomen 

3,0 – 3,5 MPa/cm2 - niet tot nauwelijks te doorwortelen, sterke conditie afname  van bomen 

>3,5 MPa/cm2 - geen wortelgroei meer mogelijk, gehele conditieafname en afsterven van bomen 

 

Voor het inrichten van groeiplaatsen, niet dieper de grond bewerken dan tot aan vol-capillaire zone. 

Tussen deze zone en (verrijkte) groeiruimte een laag schraal grof zand aanbrengen. 

 

Indien ondergrondse infra dichter bij bomen ligt dan in LIOR is aangegeven, wortelschermen aanbrengen. 

Bij dieper liggende tracé, bijv. onder voetpaden, wortelschermen zo realiseren dat wortels tussen zandcunet en 

tracé ruimte houden om naar voortuinen te groeien. Bij zeer diep liggend tracé bewortelingsruimte houden 

tussen (weg)fundering en tracé. Indien tracé in grondwater ligt  zijn wortelschermen niet van toepassing. 
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4.3 Advies per laan samengevat 

 

Laan Advies 

Dennenhorst • Ongeacht de rioolvervanging bomen met ernstige wortelopdruk en een 

matige/slechte kwaliteit of  toekomstverwachting verwijderen 

• Oude riool in de bodem laten en AC-leiding bij voorkeur alternatief verwijderen, 

hierdoor behoud van 19 bomen. 

• De bomen met een goede tot redelijke kwaliteit en toekomstverwachting, zonder 

opdruk en geen conflict met huisaansluiting laten staan  

• Meer bomen te behouden bij het verleggen van de huisaansluitingen 

• Kabels en leidingen onder de rijbaan daardoor aan twee zijden bomen te 

realiseren 

• Gebruik van half-verharding bij te behouden bomen met lichte opdruk. 

• Niet te behouden bomen vervangen door een vergelijkbare soort, met smallere 

kroonvorm 

• Bij creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan riooltracé draagt bij aan 

duurzame inrichting van groeiplaatsen. 

Schotellaan • Oude riool in de bodem laten 

• AC-leiding te verwijderen zonder ernstige schade, door werken met een smalle 

werkgleuf 

• Behoud van 16 bomen 

• Alle bomen (22 stuks) te behouden indien huisaansluitingen verlegd kunnen 

worden. 

• Kabels en leidingen onder de rijbaan leggen om meer ruimte voor de bomen te 

creëren 

• Bij creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan riooltracé draagt bij aan 

duurzame inrichting van groeiplaatsen. 

Du Celliee Mullerlaan • Geheel renoveren en bomen vervangen door een vergelijkbare soort 

• Kabels en leidingen onder de rijbaan leggen om meer doorwortelbare ruimte te 

creëren voor nieuwe bomen of creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan 

riooltracé draagt bij aan duurzame inrichting van groeiplaatsen. 

• Aan beide zijden van de laan bomen planten op ruimere onderlinge plantafstand. 

Daardoor enkele bomen minder dan in de huidige situatie. 

Ninaber van Eijbenlaan • Geheel renoveren en bomen vervangen door een vergelijkbare soort 

• Kabels en leidingen onder de rijbaan leggen om meer doorwortelbare ruimte te 

creëren voor nieuwe bomen of creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan 

riooltracé draagt bij aan duurzame inrichting van groeiplaatsen 

• Aan beide zijden van de laan bomen planten op ruimere onderlinge plantafstand. 

Daardoor enkele bomen minder dan in de huidige situatie. 
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4.4 Toekomstbeeld lanen 

 

De onderstaande toekomstbeelden van de lanen is gebaseerd op het gegeven dat, daar waar behoud van bomen 

in het geding is, het riool in de bodem blijft.  

 

Dennenhorst 

Ondanks dat het merendeel van de bomen wegvalt, blijven er in het westelijk- en midden deel van de 

Dennenhorst  voldoende bomen over waardoor het groenbeeld van de laan redelijk intact blijft. 

In het oostelijk deel van de laan is dit aanzienlijk. Ondanks dat er nog een enkele boom overblijft, is dit zeker de 

moeite waard de boom te behouden. Aanplanten van jonge bomen aan weerszijde van de rijweg is wederom 

mogelijk. Vooral wanner er onder de rijweg enige groeiruimte gerealiseerd wordt, is er voldoende beschikbare 

ondergrondse groeiruimte voor bomen van de 2e grootte.  

Hierbij kan een wat andere indeling gehanteerd worden waardoor er geen conflictsituaties zijn met 

huisaansluitingen. Hierdoor is er per boom een ruimere ondergrondse groeiruimte beschikbaar. Als gevolg 

hiervan zal het aantal bomen wat minder zijn dan nu het geval is. Dit hoeft beslist geen afbreuk te doen aan de 

groenkwaliteit. Gezien het karakter van de laan is herplanten met een of meerdere lindesoorten van de 2e grootte 

een goed keuze, om hetzelfde laanbeeld te krijgen als in de huidige situatie. 

 

Schotellaan 

Het merendeel van de bomen in de Schotellaan is te behouden en daarmee het groene laanbeeld. De open 

ruimten die ontstaan door verwijderen van bomen in conflictsituaties met huisaansluitingen, kunnen met de 

zelfde boomsoort her-ingeplant worden waarbij nieuwe conflictsituaties vermeden worden. 

 

Du Celliee Mullerlaan en Ninaber van Eijbenlaan 

Gelet op het gegeven dat de gehele lanen gerenoveerd worden zijn hier meerdere keuzes mogelijk. Qua 

groeiruimte zijn er volop kansen om bomen van de 2e grootte te her-planten indien aan weerszijde bomen 

gewenst zijn. Plantlocaties zo situeren dat er geen conflictsituaties zijn met huisaansluitingen. Gevolg zal zijn dat 

het aantal te planten bomen wat minder zal zijn dan in de huidige situatie.  Indien eenzijdig bomen herplant 

worden kan dit in een brede groenstrook, met aan de ander zijde een versmald voetpad. In dat geval liggen er 

mogelijkheden om bomen van de1e grootte te planten. De zuidwestzijde van de laan als bomenzijde kiezen, gelet 

op (zon)licht er de minste schaduwwerking voor de huizen ontstaat, gelet op kansen voor zon energie.  

 

  

Esmeijerlaan • Bomen met matige toekomstverwachting ongeacht de rioolrenovatie verwijderen 

• Oude riool in de bodem laten en AC-leiding op traditionele wijze verwijderen.  

• Zo nodig de jonge bomen met goede toekomstverwachting tijdelijk in depot en 

terug planten na de ingreep 

• Creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan riooltracé draagt bij aan 

duurzame inrichting van groeiplaatsen 

Van Bijnenlaan • Oude riool in de bodem laten  

• Bomen met huisaansluiting conflict verwijderen en/of vervangen 

• AC-leiding verwijderen waardoor er aan de rioolzijde meer ondergrondse 

groeiruimte gecreëerd kan worden onder de rijbaan 

• Bij kap van bomen voor AC-leiding verwijderen is laanbeeld verstoord. Jonge her-

aanplant staat dan onderstandig aan overblijvende bomen waardoor scheefgroei 

en/of eenzijdige kroonontwikkeling. 

• Creëren van groeiruimte onder de rijweg tot aan riooltracé draagt bij aan 

duurzame inrichting van groeiplaatsen 
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Esmeijerlaan 

Het merendeel van de bomen in de Esmeijerlaan is te behouden en daarmee het groene laanbeeld. Vooral de 

noordoostzijde van de laan kan vrijwel intact blijven. De enkele bomen die aan de zuidwestzijde van de laan 

behouden kunnen blijven, geven de laan na her-planten van jonge bomen steviger groenbeeld dan wanneer 

eenzijdig deze bestaande bomen verloren zouden gaan.  De open ruimten die ontstaan voor het verwijderen van 

de AC-leiding, her-inplanten met bomen van dezelfde soort op locaties waar geen conflictsituaties met 

huisaansluitingen kan ontstaan. 

 

Van Bijnenlaan 

De groenkwaliteit van deze laan zal voor het merendeel wegvallen. Dit  als gevolg van het verwijderen van bomen 

in conflictsituaties en voor het wegnemen van de AC-leiding, ook met een alternatieve werkmethode.  

De ondergrondse groeiruimte is voor bomen van deze grootte aan de krappe kant. De huidige boomgrootte is 

voor het merendeel te danken aan de groeiruimte in de voortuinen.  

In het meest gunstige geval zijn 9 bomen te behouden, waardoor het huidige groenbeeld redelijk behouden blijft. 

In het meest negatieve geval zijn 5 bomen te behouden waardoor er een aanzienlijk minder en eenzijdig 

groenbeeld te behouden is. 

Wanneer deze boomsoort gewenst blijft en zich duurzaam moet kunnen ontwikkelen in de laan, is het meest 

voor de hand liggend dat er een eenzijdige bomenrij wordt gerealiseerd in een aanzienlijk bredere groenstrook. 

Bij voorkeur aan de noordoostzijde van de laan, omdat hier 5 oudere te behouden zijn.  

 

Door de open kroonstructuur van de boomsoort, is de kans op windworp klein. Eventueel zou een trekproef 

zowel voorafgaand, als na de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd om de stabiliteit van de bomen te 

kunnen vaststellen. 

Door gedoseerd bomen te planten in tussenliggende de ‘lege’ plekken, rekening houdende met de 

huisaansluitingen, zullen de te behouden bomen steunpilaren zijn voor de jonge bomen waardoor een beter 

groenbeeld behouden blijft dan wanneer alle bomen verwijderd worden en nieuw wordt aangeplant. 

 

Het meest stevige groenbeeld van de laan is zoals deze nu is met aan weerszijde bomen. Dit is alleen mogelijk 

wanneer voldoende doorwortelbare ruimte gecreëerd  kan worden met een minimale ondergrondse groeiruimte 

van 22m3 per boom.  Hiervoor zullen aanzienlijke ondergrondse mogelijkheden gerealiseerd moeten worden, 

dan wel behouden moeten blijven. Bijlage IV ‘Bomen 1e   grootte’ uitgaande van 22,6m3/boom én het gegeven 

dat bomen in de lengterichting van de lanen elkaars groeiruimten kunnen benutten. Dit alles zonder rekening te 

hebben gehouden van groeiruimte onder voortuinen. 
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Bijlage I: Enquête 
 

Dennenhorst (24 respondenten) 
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Schotellaan (4 respondenten) 
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Du Celliee Mullerlaan (10 respondenten) 

 

   

 

   

 

   

 

   

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Geen Weinig Redelijk Groot Zeer groot Vooral het
straatbeeld

Belang huidige bomen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspecten huidige bomen

0

1

2

3

4

5

6

Huidige
diversiteit in de

wijk

Bloesem Ondergroei Boomvorm

Aspecten nieuwe bomen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Weinig schaduw Geen vruchtval Bomen veroorzaken
geen overlast

Overlast

0

2

4

6

8

10

12

Ja Nee

Bezwaar op wortels in de tuin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Hetzelfde Hetzelfde/groter Groter

Kroonbreedte

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hetzelfde Hetzelfde/groter

Boomhoogte
Soortenvoorstel Aantal 

Fruitbomen (sierpeer) 2 

Prunus (serrulata, zonder vrucht) 7 



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       54 / 77 

  

  

 

Esmeijerlaan (3 respondenten) 
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Ninaber van Eijbenlaan (7 respondenten) 
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Van Bijnenlaan (9 respondenten) 
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Kroonbreedte

0

1

2

3

4

5

6

Kleiner Kleiner/hetzelfde Hetzelfde Hetzelfde/groter

Boomhoogte Soortenvoorstel Aantal 

Valse Christusdoorn 3 

Rode esdoorn  1 

Amberboom 1 

Hemelboom 1 

Fijn blad, geen kastanje of plataan 1 
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Bijlage II: Bomenposter 
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Bijlage III: Begrippenlijst 
 

Conditie 

De conditie is de huidige gezondheid waarin de boom verkeert. Deze is bepaald volgens de methode van 

beoordeling van de kroonstructuur van Dr. A. Roloff. Hierbij is gelet op het vertakkingspatroon, de 

scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. De conditie kent de volgende klassen: 

 

 

  

Goed 

De conditie is goed. Het vertakkingspatroon is 

normaal voor deze soort, gezien de leeftijd van 

de boom. 

 

     

Redelijk 

De conditie is verminderd, maar nog wel 

voldoende. Het vertakkingspatroon aan de rand 

van de kroon is dunner.  

  

 

Matig 

De conditie is duidelijk verminderd. De 

eindscheuten zijn korter dan normaal. Herstel 

van de boom is eventueel mogelijk. 

   

 

Slecht  

De conditie van de boom is minimaal. 

Kroondelen sterven af. De toestand van de boom 

is dusdanig slecht dat herstel van de boom niet 

of nauwelijks mogelijk is. 
 

Kwaliteit 

De kwaliteit is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw en stabiliteit van de boom. Ook de 

functievervulling van de boom speelt hierbij een rol. Aan een bosboom worden immers andere kwaliteitseisen 

gesteld dan aan een laanboom. De boom is rondom en in zijn geheel bekeken. Hierbij is gelet op mogelijke 

afwijkingen, aantastingen, verzwakkingen en andere (potentiële) problemen in opbouw/structuur van stam en 

kroon, die visueel zijn waar te nemen. De kwaliteit is ingedeeld in:  

 

Goed De boom vertoont het beeld dat van de soort verwacht mag worden, gezien de leeftijd van de boom 

en de groeiplaatsomstandigheden. 

Redelijk De boom vertoont een verminderd beeld, gelet op de leeftijd en de omstandigheden. De aangetroffen 

afwijking hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor de verdere ontwikkeling van de boom. 

Matig De boom vertoont een sterk verminderd beeld. Negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van 

de boom zijn niet uit te sluiten. Indien mogelijk, zijn doeltreffende maatregelen voor herstel van de 

kwaliteit gewenst. 

Slecht De boom vertoont een beeld van aftakeling. Herstel van kwaliteit is niet (meer) mogelijk.  

  



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       59 / 77 

  

  

 

 

Toekomstverwachting 

De toekomstverwachting geeft aan binnen welk termijn er geen verval, problemen of overige negatieve 

effecten te verwachten zijn, gelet op de actuele situatie, de boomsoort, leeftijd, omgevingsfactoren en 

mogelijke afwijkingen, aantastingen en/of verzwakkingen van de boom. De indeling in klassen is als volgt:  

 

Goed  De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is zodanig dat binnen een termijn van 15 

jaar of meer geen problemen te verwachten zijn. 

Redelijk De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom zijn enigszins verminderd. Binnen een 

termijn van 10-15 jaar zijn echter geen problemen te verwachten.  

Matig  de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is duidelijk verminderd. Herstel is 

eventueel mogelijk door het treffen van adequate maatregelen.   

Slecht  De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is minimaal of nihil. Herstel van de boom 

niet of nauwelijks mogelijk. 

 

 

Minimale graafafstand 

De minimale graafafstand is de afstand vanuit de boom dat minimaal aangehouden moet worden bij 

graafwerkzaamheden. Binnen deze zone zitten het overgrote gedeelte van de beworteling. Bij 

graafwerkzaamheden binnen deze zone wordt het wortelpakket ernstig beschadigd wat de stabiliteit en de 

conditie van de boom negatief beïnvloed. 
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Kwetsbare zone 

Werkzaamheden binnen de kwetsbare zone kunnen negatief van invloed zijn op de boom. De kwetsbare zone 

is het grondvlak ter grote van de kroonomvang plus 1,5 meter. Het opslaan van materieel en materiaal in deze 

zone kan leiden tot grondverdichting, waardoor de beluchting naar de wortels in de bodem afneemt. Verder 

wordt het ook ten sterkste afgeraden om binnen deze zone met machines te rijden. Is dit onvermijdelijk, dan 

wordt aangeraden om rijplaten neer te leggen. Binnen deze wordt ook afgeraden om het maaiveld te 

ontgraven. Ophogen kan alleen onder strikte randvoorwaarden gebeuren. 
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Bijlage IV: Rekenmodellen groeiplaatsen 
 

Bomen 1e grootte 
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Bomen 2e grootte 
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Bomen 3e  grootte 

 

 



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       66 / 77 

  

  

 

  



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       67 / 77 

  

  

 

Bijlage V: Boomnummers (Greenpoint) 
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Bijlage VI: Velddata 
 

Dennenhorst 

 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter 

(m) Conditie Kwaliteit 

Toekomst 

verwachting sc
h

e
e

fs
ta

n
d

 

st
a

m
v
o

e
ts

ch
a

d
e

 

st
a

m
sc

h
a

d
e

 

opdruk 

Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

50509 Platanus hispanica 57 12-15 m 16 Goed Goed Goed     1.75 Handhaven Handhaven Handhaven 

50512 

Tilia europaea 

'Euchlora' 40 12-15 m 8 Goed Goed Goed    Licht 1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50513 

Tilia europaea 

'Euchlora' 31 12-15 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50515 

Tilia europaea 

'Euchlora' 15 12-15 m 6 Redelijk Goed Goed  x   1.25 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50517 

Tilia europaea 

'Euchlora' 41 12-15 m 8 Goed Goed Goed    Licht 1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50518 

Tilia europaea 

'Euchlora' 34 12-15 m 4 Redelijk Redelijk Redelijk     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50521 

Tilia europaea 

'Euchlora' 36 12-15 m 8 Redelijk Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50522 Tilia europaea 17 6-9 m 8 Goed Redelijk Goed     1.25 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50523 

Tilia europaea 

'Euchlora' 27 9-12 m 8 Matig Slecht Matig     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50524 

Tilia europaea 

'Euchlora' 42 12-15 m 10 Redelijk Goed Goed    Licht 1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50525 

Tilia europaea 

'Euchlora' 40 12-15 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50746 Acer rubrum 61 15-18 m 16 Redelijk Redelijk Goed     2.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50747 Acer rubrum 56 15-18 m 16 Redelijk Redelijk Goed     1.75 Handhaven Handhaven Handhaven 

50748 Acer rubrum 57 15-18 m 16 Redelijk Redelijk Goed     1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50751 Acer rubrum 74 15-18 m 14 Goed Goed Goed     2.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50752 Acer rubrum 74 15-18 m 14 Goed Redelijk Goed     2.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50753 Acer rubrum 58 15-18 m 14 Redelijk Redelijk Goed   x  1.75 Handhaven Handhaven Handhaven 

50754 Acer rubrum 75 15-18 m 14 Redelijk Redelijk Goed     2.25 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50755 

Tilia europaea 

'Euchlora' 36 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50756 

Tilia europaea 

'Euchlora' 37 12-15 m 8 Redelijk Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50757 

Tilia europaea 

'Euchlora' 35 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50758 

Tilia europaea 

'Euchlora' 41 15-18 m 8 Goed Redelijk Goed x   Matig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50759 

Tilia europaea 

'Euchlora' 41 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Matig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50798 

Tilia europaea 

'Euchlora' 41 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Ernstig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50801 

Tilia europaea 

'Euchlora' 37 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50802 

Tilia europaea 

'Euchlora' 27 15-18 m 6 Matig Slecht Matig     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50803 

Tilia europaea 

'Euchlora' 30 15-18 m 8 Redelijk Matig Goed    Matig 1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50805 

Tilia europaea 

'Euchlora' 40 15-18 m 8 Goed Goed Redelijk    Ernstig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50806 

Tilia europaea 

'Euchlora' 35 15-18 m 8 Goed Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 
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BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter 

(m) Conditie Kwaliteit 

Toekomst 

verwachting sc
h

e
e

fs
ta

n
d

 

st
a

m
v
o

e
ts

ch
a

d
e

 

st
a

m
sc

h
a

d
e

 

opdruk 

Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

50807 

Tilia europaea 

'Euchlora' 30 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50808 

Tilia europaea 

'Euchlora' 23 12-15 m 8 Redelijk Slecht Redelijk    Matig 1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50809 

Tilia europaea 

'Euchlora' 38 12-15 m 8 Goed Redelijk Goed    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50813 

Tilia europaea 

'Euchlora' 38 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk    Ernstig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50814 

Tilia europaea 

'Euchlora' 42 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Matig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50815 

Tilia europaea 

'Euchlora' 40 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk    Ernstig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50817 

Tilia europaea 

'Euchlora' 32 15-18 m 8 Redelijk Matig Goed    Licht 1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50818 

Tilia europaea 

'Euchlora' 38 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Goed    Ernstig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50820 

Tilia europaea 

'Euchlora' 42 15-18 m 8 Goed Redelijk Goed    Ernstig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50823 

Tilia europaea 

'Euchlora' 39 15-18 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50824 

Tilia europaea 

'Euchlora' 45 15-18 m 8 Goed Goed Goed    Matig 1.75 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50826 

Tilia europaea 

'Euchlora' 36 15-18 m 6 Matig Matig Redelijk    Licht 1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50827 

Tilia europaea 

'Euchlora' 40 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk    Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

50830 

Tilia europaea 

'Euchlora' 29 15-18 m 8 Redelijk Redelijk Redelijk   x Matig 1.5 Vellen door opdruk Vellen door opdruk Vellen door opdruk 

b.1 Tilia europaea 34 15-18 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

b.2 Tilia europaea 42 15-18 m 8 Goed Goed Goed     1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

b.4 

Tilia europaea 

'Euchlora' 25 12-15 m 4 Matig Slecht Matig     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 
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Schotellaan 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter (m) Conditie Kwaliteit 

Toekomst 

verwachting sc
h

e
e

fs
ta

n
d

 

st
a

m
v
o

e
ts

ch
a

d
e

 

st
a

m
sc

h
a

d
e

 

opdruk 

Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

28262 

Carpinus 

betulus 23 9-12 m 8 Goed Redelijk Redelijk     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

28263 

Carpinus 

betulus 24 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50529 

Carpinus 

betulus 25 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50530 

Carpinus 

betulus 27 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50532 

Carpinus 

betulus 27 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50533 

Carpinus 

betulus 29 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50534 

Carpinus 

betulus 25 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50535 

Carpinus 

betulus 22 9-12 m 8 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50536 

Carpinus 

betulus 32 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50537 

Carpinus 

betulus 26 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50539 

Carpinus 

betulus 24 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50540 

Carpinus 

betulus 32 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50541 

Carpinus 

betulus 25 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50542 

Carpinus 

betulus 30 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50544 

Carpinus 

betulus 21 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50545 

Carpinus 

betulus 24 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50546 

Carpinus 

betulus 21 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50548 

Carpinus 

betulus 31 9-12 m 8 Goed Goed Goed     1.5 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50549 

Carpinus 

betulus 23 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50551 

Carpinus 

betulus 16 9-12 m 6 Goed Redelijk Goed     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50552 

Carpinus 

betulus 25 9-12 m 8 Goed Redelijk Redelijk   x  1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

b.3 

Carpinus 

betulus 25 9-12 m 8 Goed Redelijk Redelijk     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

 

 

  



BOOMTOTAALZORG   

 

BEA  17686 –  Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Project: Rioolvervanging Dennenhorst e.o., Driebergen-Rijsenburg       71 / 77 

  

  

 

Du Celliee Mullerlaan 

 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter (m) Conditie Kwaliteit 

Toekomst 

verwachting sc
h

e
e

fs
ta

n
d

 

st
a

m
v
o

e
ts
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a
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e

 

st
a

m
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opdruk 

Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

50889 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 24 6-9 m 6 Redelijk Matig Goed   x  1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50890 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 12 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50891 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 26 6-9 m 8 Matig Slecht Redelijk   x  1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50892 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 16 6-9 m 4 Matig Redelijk Redelijk     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50893 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 30 6-9 m 8 Matig Matig Redelijk     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50894 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 22 6-9 m 4 Matig Slecht Matig     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50897 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 33 6-9 m 8 Slecht Slecht Matig     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50898 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 19 6-9 m 4 Matig Matig Redelijk     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50899 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 18 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50900 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 16 6-9 m 4 Matig Matig Redelijk     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50901 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 18 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50902 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 18 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50903 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 18 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50904 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 19 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50905 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 15 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50907 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 18 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50908 

Pyrus 

calleryana 

'Chanticleer' 17 6-9 m 4 Matig Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 
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Esmeijerlaan 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter (m) Conditie Kwaliteit 
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verwachting sc
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opdruk 

Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

47708 

Corylus 

colurna 33 9-12 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

47711 

Corylus 

colurna 29 9-12 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50602 

Corylus 

colurna 34 9-12 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50603 

Corylus 

colurna 13 6-9 m 4 Goed Goed Goed     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50604 

Corylus 

colurna 33 9-12 m 10 Redelijk Slecht Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50605 

Corylus 

colurna 30 9-12 m 8 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50606 

Corylus 

colurna 33 9-12 m 8 Redelijk Goed Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50607 

Corylus 

colurna 27 9-12 m 8 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50608 

Corylus 

colurna 11 0-6 m 4 Redelijk Slecht Matig     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50609 

Corylus 

colurna 30 9-12 m 8 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50610 

Corylus 

colurna 7 0-6 m 2 Redelijk Goed Redelijk     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

50612 

Corylus 

colurna 29 9-12 m 8 Redelijk Goed Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50613 

Corylus 

colurna 26 9-12 m 8 Redelijk Goed Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50614 

Corylus 

colurna 23 6-9 m 6 Matig Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50617 

Corylus 

colurna 33 9-12 m 8 Goed Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding 

50619 

Corylus 

colurna 23 6-9 m 6 Matig Matig Redelijk   x  1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

55170 

Corylus 

colurna 8 0-6 m 2 Redelijk Goed Goed     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

55183 

Corylus 

colurna 9 0-6 m 4 Redelijk Redelijk Goed     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

55453 

Corylus 

colurna 6 6-9 m 2 Redelijk Redelijk Goed     1.25 Handhaven Handhaven Handhaven 

55764 

Corylus 

colurna 5 6-9 m 2 Slecht Matig Matig     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 
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Ninaber van Eijbenlaan 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 

Boom 

hoogte 

Kroon 

diameter (m) Conditie Kwaliteit 
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Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve manier 

50910 

Prunus avium 

'Plena' 17 9-12 m 12 Matig Redelijk Redelijk     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50911 

Prunus avium 

'Plena' 30 12-15 m 12 Matig Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50914 

Prunus avium 

'Plena' 20 9-12 m 6 Redelijk Redelijk Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50915 

Prunus avium 

'Plena' 22 9-12 m 6 Redelijk Matig Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50916 

Prunus avium 

'Plena' 19 9-12 m 12 Matig Matig Redelijk   x  1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50917 

Prunus avium 

'Plena' 24 9-12 m 12 Matig Matig Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50918 

Prunus avium 

'Plena' 24 9-12 m 12 Redelijk Matig Redelijk     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50919 

Prunus avium 

'Plena' 38 12-15 m 10 Redelijk Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50920 

Prunus avium 

'Plena' 22 9-12 m 12 Redelijk Matig Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50921 

Prunus avium 

'Plena' 22 9-12 m 12 Goed Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50922 

Prunus avium 

'Plena' 26 12-15 m 12 Redelijk Redelijk Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50923 

Prunus avium 

'Plena' 22 12-15 m 12 Redelijk Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50925 

Prunus avium 

'Plena' 24 12-15 m 12 Matig Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

50926 

Prunus avium 

'Plena' 30 12-15 m 12 Redelijk Goed Goed     1.5 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

55840 

Prunus avium 

'Plena' 7 0-6 m 4 Redelijk Goed Goed     1.25 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 

Vellen door matige/slechte 

kwaliteit/toekomstverwachting 
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Van Bijnenlaan 

BoomID Boomsoort 

Stam 

diameter 

(cm) 
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Kroon 

diameter (m) Conditie Kwaliteit 
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Minimale 

graafafstand 

(m) Riool en AC leiding verwijderen Oude riool blijft AC verwijderen 

Oude riool blijft AC verwijderen op alternatieve 

manier 

47721 

Gleditsia 

triacanthos 41 15-18 m 12 Redelijk Redelijk Goed     1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding 

47722 

Gleditsia 

triacanthos 48 15-18 m 12 Goed Goed Goed     1.75 Handhaven Handhaven Handhaven 

47723 

Gleditsia 

triacanthos 47 18-24 m 12 Redelijk Goed Goed     1.75 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

47732 

Gleditsia 

triacanthos 48 18-24 m 10 Goed Goed Goed     1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

47733 

Gleditsia 

triacanthos 43 15-18 m 10 Redelijk Goed Goed     1.75 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

47734 

Gleditsia 

triacanthos 36 15-18 m 10 Goed Redelijk Redelijk     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding 

47735 

Gleditsia 

triacanthos 39 15-18 m 12 Goed Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

47738 

Gleditsia 

triacanthos 47 15-18 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.75 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50707 

Gleditsia 

triacanthos 35 15-18 m 10 Matig Redelijk Redelijk     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven Handhaven 

50709 

Gleditsia 

triacanthos 33 15-18 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50710 

Gleditsia 

triacanthos 47 15-18 m 12 Goed Goed Goed     1.75 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50711 

Gleditsia 

triacanthos 40 15-18 m 10 Matig Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding 

50713 

Gleditsia 

triacanthos 42 15-18 m 10 Redelijk Goed Goed     1.75 Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool Vellen door conflict met huisaansluiting riool 

50714 

Gleditsia 

triacanthos 40 15-18 m 12 Goed Goed Goed     1.5 Handhaven Handhaven Handhaven 

50716 

Gleditsia 

triacanthos 40 15-18 m 10 Slecht Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding 

50717 

Gleditsia 

triacanthos 39 15-18 m 10 Redelijk Redelijk Goed     1.5 Vellen door verwijderen riool/AC leiding Vellen door verwijderen riool/AC leiding Handhaven 

50718 

Gleditsia 

triacanthos 50 15-18 m 10 Goed Goed Goed     1.75 Handhaven Handhaven Handhaven 
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Bijlage VII: Artikelen AD 7-4-2018 
 

'Asbestbranche houdt iedereen voor de gek' 

Strengere regels drijft de prijzen voor het opruimen van het kankerverwekkende asbest steeds verder op. 

Saneerders verschuilen zich achter de gezondheidsrisico’s, maar de weerstand groeit tegen het gemak 

waarmee dat gebeurt. ,,De asbestbranche houdt iedereen voor de gek,’’ zegt hoogleraar Besturen en Veiligheid 

Ira Helsloot. 

Raymond Boere 07-04-18, 11:00  

Even een vensterbank weghalen. Het is minder dan een uur werk en een sloper kan het klusje al klaren 
voor 280 euro. Maar zodra er asbest in verwerkt zit, gaat de geldmeter lopen, ondervonden ze bij de 
Nijmeegse woningbouwcorporatie Talis. De huidige regels schrijven voor dat de ruimte dan hermetisch 
met een tent moet worden afgesloten. Dat slopers alleen in de bekende witte pakken met een masker de 
ruimte in mogen. Met speciale machines moet worden voorkomen dat vervuilde lucht wordt vermengd met 
schone. Er is een douche nodig voor de werknemer. En uit eindmetingen moet blijken dat er geen 
asbestvezel is achtergebleven bij het opruimen. Totale kosten: 1750 euro. 

Welkom in de wondere wereld van het asbest, zou bestuurder Ronald Leushuis van de Nijmeegse 
woningbouwcorporatie Talis willen zeggen. Hij strijdt al vijf jaar vergeefs tegen wat hij ‘de misstanden’ in 
de sector noemt en die hem – of liever gezegd zijn huurders – al handenvol geld hebben gekost. 

Vorig jaar had Talis nog een onnodige kostenpost van 200.000 euro bij het weghalen van asbest-
ontluchtingspijpen in badkamers en toiletten. Twee flats met dezelfde pijpen waren er al gesaneerd toen 
van de ene op andere dag regels veranderden. Slopers hadden vanaf dat moment voor de derde 
flat  ineens extra bescherming nodig. Ook moesten er dure eindmetingen komen. De extra kosten per huis: 
4000 euro. ,,Die maatregel werd na een paar maanden klagen weer terug gedraaid, maar je denkt dan 
wel; word ik hier nu in de maling genomen of niet?’’ 

Natuurlijk weet Leushuis dat asbestvezels kanker kunnen veroorzaken. En hij is de laatste die de 
gezondheid van huurders en werknemers in de waagschaal wil leggen. Maar de regels zijn volgens hem 
nu wel erg doorgeschoten. Asbesthoudende vensterbanken zoals uit het voorbeeld hierboven vallen nu 
standaard in gevarenklasse 2, de op een na hoogste. Maar uit metingen die in het verleden zijn gedaan 
blijkt keer op keer dat er een verwaarloosbaar aantal asbestvezels vrij komt bij het weghalen van dit type 
vensterbanken. Iets dat inmiddels wordt bevestigd door onderzoeksinstituut TNO. ,,Maar nog steeds valt 
de vensterbank in de op een na hoogste gevarenklasse en mag het alleen worden weggehaald onder 
strikte voorwaarden,’’ zegt Leushuis. Het kan wel met minder ‘toeters en bellen’, maar dan zijn er bij elke 
nieuwe klus tijdrovende en dure vooronderzoeken nodig om aan te tonen dat het absoluut veilig is. 

De woningbouwcorporatie heeft inmiddels zoveel asbestmetingen laten doen dat Talis voor vier 
eenvoudige asbestklussen kan aantonen dat er nauwelijks vezels vrij komen als slopers het willen 
verwijderen. Het gaat daarbij om asbesthoudende vensterbanken, borstweringspanelen, korte- en lange 
cementen ontluchtingsbuizen. 

Besparing 

De besparing voor alleen deze woningbouwcorporatie zou enorm zijn. In ruim elfduizend woningen zit nog 
asbest. Het kost naar schatting 8,1 miljoen euro om dat volgens de huidige regels weg te halen. De 
metingen tonen volgens Talis aan dat het ook anders kan: saneren in de laagste gevarenklasse. Dan kost 
het slechts 1,3 miljoen, een besparing van 6,7 miljoen euro. En dat is nog maar een berekening voor één 
woningbouwvereniging. Naar schatting zit er in heel Nederland in 1,7 miljoen huurhuizen nog asbest. ,,Je 
praat dan over een besparing van bijna één miljard euro. Gemeenschapsgeld,’’ zegt Leushuis. 
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Niet alleen opdrachtgevers zoals woningbouwvereniging Talis ergeren zich mateloos aan de soms 
buitensporige prijzen voor eenvoudige asbest-klusjes. Dat doen sommige asbestsaneerders zelf ook. 
Foppe de Haan van het bedrijf Foamshield is al jaren actief in de asbestbranches en bedacht een manier 
om slimmer, goedkoper en net zo veilig asbest op te ruimen. Niet voor alles, zegt hij er direct bij. Maar wel 
voor veel saneringsklussen, zoals nu in Amsterdam. De Haan moest daar asbestplaten in oude vriescellen 
aan gevels weg halen. Nu moet hij daarvoor een hermetisch afgesloten tent bouwen. Met zijn schuim is 
dat niet nodig omdat het spul de asbestvezels bindt ,,Daardoor kan saneren tweederde goedkoper dan 
nu,’’ zegt hij. Er is alleen één probleem; hij krijgt zijn werkmethode maar niet landelijk erkend, ondanks een 
berg aan metingen die zeggen dat het veilig is. 

Pervers 

Het huidige asbestsysteem is pervers, vindt directeur Leushuis van Talis. ,,Invloed op de regels hoe er 
gewerkt moet worden hebben vooral partijen die commercieel belang hebben bij strengere normen en 
regels.’’  

En hij is niet de enige die er zo over denkt. Onafhankelijk asbest-expert Gerwin Lensink stoort zich al 
langer aan de macht van de asbestbranche. Volgens hem ging het mis toen de overheid in 2012 
verstrekkende afspraken maakte met branchevereniging Ascert. ,,Daarin staat eigenlijk; beste 
asbestbranche, jullie mogen je eigen regels schrijven en wij overheid gaan ze handhaven.’’ Het heeft er 
volgens Lensink toe geleid dat er elk jaar regels bij kwamen en dat er nu een slordige drie miljard euro 
teveel wordt betaald voor opruimwerkzaamheden. 

De weerstand tegen de asbestsaneerders groeit. Hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot begrijpt 
dat wel. In opdracht van Talis nam hij al in 2014 de asbestwereld onder de loep. Volgens hem houdt een 
groep asbestsaneerders en laboratoria iedereen voor de gek. ,,Het systeem is zo ingericht dat kleine 
risico’s ontzettend veel geld kosten.’’ 

Het asbestsysteem is zo ingericht dat kleine risico’s ontzettend veel geld 
kosten. 

Hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot 

Geen innovatie 

Tekenend voor de situatie is het volgens Helsloot dat het in deze sector maar niet lukt slimme, nieuwe 
werkwijzen te introduceren. De regels en kosten lopen al jaren juist alleen maar op. ,,In 25 jaar is het vrijwel 
geen bedrijf gelukt om een innovatie op de markt te brengen waarmee goedkoper en net zo veilig gewerkt 
kan worden. Dat is in elke andere bedrijfstak onvoorstelbaar.’’ 

Het stelsel is hoognodig aan verandering toe. Maar de enige die dat zou kunnen veranderen is de politiek. 
Ondanks herhaalde gesprekken de afgelopen jaren is daar nog niets van terecht gekomen. Helsloot heeft 
daar wel een verklaring voor; het ligt te gevoelig. ,,Als een minister of staatssecretaris zegt dat ze het 
asbeststelsel wil aanpassen, dan staat er altijd wel een expert op die zegt dat je van één vezel dood kunt 
gaan. Daarom wil de politiek zich er niet aan branden. Ze hebben er ook geen belang bij; het kost de staat 
zelf geen geld.’’ 

Daarmee wil Helsloot de gevaren van asbestvezels niet bagatelliseren. ,,Het is dramatisch dat er asbest-
slachtoffers zijn. Maar dat zijn mensen die dertig jaar in een asbestmist hebben gewerkt. Dat is totaal niet 
vergelijkbaar met de situatie nu.’’ 
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Miljoenen verspild bij opruimen asbest door te strenge regels 

Huizenbezitters betalen miljoenen euro’s te veel voor eenvoudige asbestklusjes. Grote opdrachtgevers, 

asbestexperts en wetenschappers zeggen dat de regels om het kankerverwekkende spul te mogen opruimen zo 

zijn doorgeschoten, dat ze lang niet altijd meer in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s. 

Raymond Boere 07-04-18, 03:00  

 
Volgens hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot houdt een groep asbestsaneerders en laboratoria 
iedereen voor de gek. ,,De experts die beslissen over hoe er veilig gewerkt kan worden, hebben daar zelf 
commercieel belang bij. Daardoor kost het verwijderen van asbest ontzettend veel geld en levert het niet 
meer veiligheid op. '' 

Het systeem is volgens Helsloot zo ingericht dat kleine risico’s ontzettend veel geld kosten. De inmiddels 
gepensioneerde GGD-arts en asbest-deskundige, Henk Jans, bevestigt dit beeld. Volgens hem is er ruimte 
om de asbestregels te veranderen. ,,We gaan nu heel spastisch met deze stof om. Maar als uit voldoende 
metingen blijkt dat er nauwelijks vezels bij bepaalde sloopwerkzaamheden vrij komen, dan moeten we ook 
de werkmethodes durven te versoepelen.’’ Het grote probleem nu is volgens Jans wel dat die metingen er 
voor veel sloopwerkzaamheden nog niet zijn. 

Miljard euro onnodig betalen 

Alleen al woningbouwcorporatie Talis uit Nijmegen zegt 8,7 miljoen euro te kunnen besparen op het 
verwijderen van simpel gemonteerde materialen met asbest die nog in zo’n elfduizend huizen zit. Het gaat 
dan om vensterbanken, borstweringspanelen, korte- en lange cementen ontluchtingsbuizen. 

Uit tientallen metingen die in het verleden zijn gedaan, blijkt volgens Talis keer op keer dat bij eenvoudige 
opruimwerkzaamheden nauwelijks asbestvezels vrij komen. Toch moet er volgens strikte 
veiligheidsprocedures worden gewerkt om de gezondheid niet in gevaar te brengen. Daar mag per klus 
alleen na een tijdrovend en duur onderzoek van worden afgeweken. Talis schat dat hierdoor alle 
woningbouwcorporaties samen bijna een miljard euro onnodig gaan betalen als ze al hun asbest willen 
opruimen.  

De koepel van woningbouwcorporaties Aedes ziet ook dat kosten niet meer in verhouding staan tot de 
potentiële risico’s en willen dat het systeem veranderd.   

Volgens de asbestbranche, verenigd in Ascert, bepalen niet alleen saneerders de regels maar wordt dat 
gedaan in samenspraak met opdrachtgevers en toezichthouders. Ascert erkent dat er zaken verbeterd 
kunnen worden en dat ze daarover in gesprek zijn met het ministerie van SZW.  

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW bevestigt dat ze kijkt naar nieuwe mogelijkheden. 
,,Het allerbelangrijkste is dat de gezondheid van mensen die asbest verwijderen gegarandeerd is. Er volgt 
dit jaar een brief met mijn conclusies over het huidige asbeststelsel.” 

 


