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1. Inleiding
Donkergroen heeft in opdracht van BWZ Ingenieurs uit Everdingen een verplantbaarheidsonderzoek gedaan bij zeven
essen aan de Gouwakker te Hedel. Naar aanleiding van het graven van een waterberging op deze locatie passen vier
bomen niet op hun huidige locatie in het nieuwe profiel. Tevens wordt van drie bomen de groeiplaats aangepast door
het creëren van boomeilanden. Om deze bomen te sparen en de groene aanblik van de Gouwakker te handhaven is
gevraagd naar de mogelijkheid om deze bomen te verplaatsen naar de rand van de waterberging of een nader
omschreven locatie hoek Baronieweg/Hooiweg.

2. Situatieoverzicht

De rode bomen 1, 2, 3 en 5 zijn de te verplanten bomen.
Boom 4, 6 en 7 zijn de bomen waarvan een boomeiland gecreëerd wordt.

3. Beoordelingsfactoren
De bomen zijn beoordeeld op de volgende punten (NORMINSTITUUT BOMEN, 2014)1

Boomtechnische geschiktheid:
•
•
•
•

•
•

Boomsoort: de boomsoort, Fraxinus, is redelijk geschikt om te verplanten. Het kan echter voorkomen dat
pas geplante essen een jaar in rust blijven, voordat ze uitlopen.
Het risico op aantasting door essentaksterfte, door de conditievermindering als gevolg van het verplanten,
is niet uit te sluiten.
Groeifase: alle bomen verkeren aan het einde van hun jeugdfase.
Conditie: is beoordeeld volgens het Roloff model, zie onderstaande tabel.

Boomveiligheid: alle bomen zijn gecontroleerd op boomveiligheid (VTA), hierbij is geconstateerd dat de
bomen veilig zijn. Alleen boom 3 heeft een forse stamwond, de boom reageert hier goed op door
reactiehout aan te maken.
Toekomstverwachting: de toekomstverwachting van deze bomen is dat zij op een nieuwe locatie de
volwassenfase kunnen afronden.

Bovengrondse en ondergrondse obstakels en beschikbare (werk)ruimte:
•
•
•

Bovengrondse obstakels (lichtmasten, buurbomen, gevels, straatmeubilair enz.)
geen hinder
Ondergrondse obstakels (funderingen, riool, kabels en leidingen enz.)
alleen de uitkomsten van het onderzoek naar ongesprongen explosieven (NGE)
Beschikbare (werk)ruimte t.b.v. inzet materieel voor de beoogde verplanting
- hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar

Beoordeling transportroute
De transportroute is geschikt voor het transport van deze bomen, op locatie zijn alleen rijplaten
noodzakelijk.

1 NORMINSTITUUT BOMEN. (2014). Handboek Bomen 2014.
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5. Verplanting boom 1, 2, 3 en 5
Huidige standplaats en groeiplaats
De bomen staan op een breed gazon aan de rand van een woonwijk. Bij het graven van profielsleuven om het
bewortelingspatroon inzichtelijk te maken en daarmee het formaat van de kluit vast te stellen, is er rondom beworteling
aangetroffen. Uit alle profielsleuven komt een gelijk beeld naar voren. In de bovenste laag tot circa 30 cm bevinden
zich de dikkere wortels. Verder naar beneden, tot -100 cm en daaronder, bevindt zicht fijnere beworteling. Het
grondwater bevindt zich op maximaal -130 cm onder maaiveld. De groeiplaats bestaat uit een matig zware kleibodem.
Maaiveld tot -10 cm
Matig zware klei
Dicht beworteld tot 6 cm diameter
-10 tot -30
Matig zware klei
Dicht beworteld tot 6 cm
-30 tot -50
Matig zware klei
Fijne beworteling tot 2 cm
-50 tot -100
Matig zware klei
Fijne beworteling tot 2 cm
-100 tot -130
Matig zware klei
Fijne beworteling, nog geen
grondwater aangetroffen

Locaties proefsleuven boom 1, 2, 3 en 5
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profielsleuven op circa 1,50 m uit de stam
beworteling in de bovenste 30 cm
zwaardere beworteling in de toplaag
detailfoto beworteling

Foto 1: overzicht foto boom 2
Foto 2, 3 en 4: detailfoto’s profielsleuf

Toekomstige standplaats en transportroute
Van uit de opdrachtgever zijn twee opties aangedragen voor de toekomstige standplaats. Op beide standplaatsen is de
grondslag gelijk aan de huidige groeiplaats. Het grondwater zit op beide locaties op minimaal -100 cm. Beide locaties
zijn geschikt als nieuwe plantplaats.

Toekomstige standplaats
Optie 1: Gouwakker
Verplaatsing op het gazon, op de locatie Gouwakker heeft de opdrachtgever vier locaties langs de haag bij de
Baronieweg voorgesteld als mogelijke nieuwe plantplaats. Deze heeft de voorkeur aangezien hierbij geen transport over
de openbare weg noodzakelijk is.
Optie 2: hoek Baronieweg Hooiweg
Verplaatsing naar deze locatie is een goede optie. Wel dient er hier rekening mee gehouden te worden dat er mogelijk
nog oude munitie in de grond aanwezig is. Hierom dient tijdens het vaststellen van de definitieve locatie gecontroleerd
te worden of deze vrij is van munitie.

Transportroute
Bij verplaatsing op de huidige standplaats (optie 1) is er geen transport over de openbare weg noodzakelijk.
Bij verplaatsing naar hoek Baronieweg/Hooiweg (optie 2) is een kort transport over de Baronieweg noodzakelijk. Met
de inzet van een volgauto en/of een verkeersregelaar is dit veilig uit te voeren.

Foto 1: locatie Baronieweg / hoek Hooiweg (optie 2)
Foto 2: grondboring

Verplantingsmethode en voorwaarden
Verplantingsmethode
Verplanting willen we uitvoeren met een verplantingsmachine. Deze zal een kluit van 270 m diameter uit de grond
scheppen.

Voorwaarden
Verplanting wordt uitgevoerd in de periode dat de bomen geen blad hebben, oktober tot uiterlijk maart.
Na het verplanten krijgen de bomen 3 jaar nazorg, hierbij wordt in het eerste jaar circa 15 keer water gegeven. In het
tweede jaar 10 keer en in het derde jaar alleen bij extreem droog weer.
Water geven gebeurt middels een gietrand, een kunststofrand, boven op de kluit. Met een watergift van 200 liter per
keer.
Water geven start in het voorjaar bij het uitlopen van de knoppen.
De boom wordt verankerd middels een zwaar bomenjuk op de rand van de te verplanten kluit. Dit juk wordt gemaakt
van Robiniapalen tot een diepte van 150 m in de grond.
(J. Atsma en Y in 't Velt, 1999)

Prijsindicatie
De kosten voor het verplanten zijn op te delen in meerdere punten, de aangegeven prijs is indicatief. Bij de definitieve
keuze om te verplanten en locatie keuze kunnen wij een officiële offerte uitbrengen.
Verplanten op locatie Gouwakker:
Verplanten en verankeren
€ 6.000,Watergeven en nazorg
€11.000,Meerkosten bij keuze voor locatie Baronieweg
Transport en extra rijplaten
€ 1.350,Verkeersmaatregelen
€ 450,-

6. Boomeilanden boom 4, 6 en 7
Voor de te handhaven bomen wil de opdrachtgever boomeilanden creëren. Gedacht wordt hierbij aan om de kluit met
damwandprofiel af te zetten waarbinnen de boom vrij kan wortelen.
Hierbij is er een tegenstrijdig belang tussen de hoeveelheid groeiruimte die de boom nodig heeft in afweging tegen de
hoeveelheid beschikbare ruimte voor waterberging.

Benodigde groeiruimte
Hieronder volgt de berekening om hoeveel grond de boom nodig heeft om de soorteigen afmetingen te kunnen bereiken.
Voor de waterberging wordt het grondwaterniveau niet verhoogd. Hierdoor blijft de beschikbare ruimte tot circa 1 meter
onder maaiveld.
Vuistregel voor de berekening van de benodigde ondergrondse groeiplaats is 1 m3 per groeiseizoen.
Bij een boomeiland met een diameter van 8 m1 heeft de boom een doorwortelbaar volume van 50,24 m3, ofwel een te
verwachten optimaal groei tot een leeftijd van circa 50 jaar. Gezien onze inschatting dat deze bomen nu al circa 15 jaar
op deze locatie groeien kunnen deze bomen nog circa 35 jaar groeien op een boomeiland met een diameter van 8 m1.
Bij een boomeiland met een diameter van 7 m1 heeft de boom een doorwortelbaar volume van 38,46 m3, ofwel een te
verwachten optimale groei tot een leeftijd van circa 38 jaar. Deze bomen zullen dan nog circa 23 jaar kunnen groeien.
Middels deze methode is grofweg te berekenen wat de invloed van de verruiming of inkrimping van de groeiplaats voor
de boom betekent.
Door het creëren van een strooisellaag onder de boom is de kwaliteit van de doorwortelbare ruimte te verbeteren en
hiermee de groei, vitaliteit en levensduur van de boom. Door de aanleg van een strooisellaag wordt de bodem beter
doorwortelbaar, doordat het bodemleven toeneemt. Daarnaast wordt doordat het organische stof gehalte in de bodem
wordt verhoogd, de kwaliteit van de bodem beter. Hierdoor hebben de bomen met dezelfde doorwortelbare groeiruimte
een langere optimale groei.
Tevens is dit een mogelijke oplossing voor het anders lastig te maaien gazon.

Afzetten van de boomeilanden
De opdrachtgever stelt voor om kluit af te zetten met damwand. Graag willen wij voorstellen om dit te doen met Robinia
palen. Bij het plaatsen van Robinia palen, aan de binnenzijde afgewerkt met antiworteldoek, is er voor de boom
gelegenheid om ondergronds tussen de palen door te wortelen en vrije groeiruimte te bereiken.
Daarnaast geeft het gebruik van natuurlijke materialen ook een natuurlijk beeld.
Aangezien Robinia behoort dot duurzaamheidsklasse 1, het wordt ook wel “het Europese hardhout” genoemd, heeft het
een extreem lange houdbaarheid in rechtstreeks contact met aarde en vocht. De bovenste meter worden de palen aan
de binnenzijde afgewerkt met antiworteldoek, om grond tegen te houden, hier zal geen wortelgroei plaats vinden.
Beneden het nieuw te vormen maaiveld zal de fijne beworteling tussen de palen door wortelen. Doordat dit aan de rand
van de kroon is betreft dit opname wortels die palen niet uit elkaar drukken.

Prijsindicatie
De kosten voor de aanleg van boomeilanden zijn van zoveel factoren afhankelijk dat een prijs indicatie niet mogelijk
is. Belangrijk hierbij zijn de materiaalkeuze voor het afzetten van de kluit, diameter kluit, ontgraven door
opdrachtgever of door Donkergroen.

7. Het effect van tijdelijke hoge grondwaterstanden op essen
In de literatuur is dit niet terug te vinden.
Essen zijn een algemeen voorkomende soort op kleigronden en voedselrijke vochtige zandgronden, soms op laagveen.
De es is een veel voorkomende soort in de uiterwaarden langs rivieren. Deze bomen staan jaarlijks enkele dagen tot
weken met hun wortels onder water. De ervaring leert dus dat een tijdelijk hoge grondwaterstand geen negatief effect
op essen heeft.

8. Conclusie en advies
Verplanten boom 1, 2, 4 en 5
De bomen zijn gezien hun formaat en conditie verplantbaar.
Qua soort is de es redelijk verplantbaar; wel is er het risico dat de bomen een jaar in rust blijven voor ze uitlopen.
Essen zijn vatbaar voor essentaksterfte. Door het verplanten is de boom extra vatbaar.

Boomeiland boom 4, 6 en 7
Het creëren van een boomeiland is goed mogelijk.
Creëer eilanden met een diameter van circa 8 meter.
Gebruik voor het afbakenen van de eilanden Robinia boompalen.
Verwijder het gazon onder deze bomen en breng een laag van circa 10 cm houtsnippers aan om een strooisellaag te
creëren.

Prijsindicatie
Verplanten op locatie Gouwakker:
Verplanten en verankeren
€ 6.000,Watergeven en nazorg
€11.000,Meerkosten bij keuze voor locatie Baronieweg
Transport en extra rijplaten
€ 1.350,Verkeersmaatregelen
€ 450,De kosten voor de aanleg van boomeilanden zijn van zoveel factoren afhankelijk dat een prijs indicatie niet mogelijk
is. Belangrijk hierbij zijn de materiaalkeuze voor het afzetten van de kluit, diameter kluit, ontgraven door
opdrachtgever of door Donkergroen.
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Bijlage 1: Essentaksterfte beheermaatregelen

www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research/bollen-bomen-fruit/10-vragen-overEssentaksterfte.htm

Bijlage 2: Klickmelding
Gouwakker

Baronieweg

