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1. Inleiding 
 
 
In opdracht van gemeente Dordrecht is een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
bij 46 bomen aan de Karel Lotsyweg en Overkampweg te Dordrecht.   
 
De gemeente Dordrecht heeft aangegeven deze bomen, indien mogelijk, te willen 
verplanten en eventueel aan te bieden op het platform ‘Bomenmakelaar’. In dit 
gebied zouden bomen met een doorgaande stam van de 1e grootte beter passen. 
Momenteel is een stedenbouwkundig plan in voorbereiding met die strekking voor 
deze situatie. 
 
Doel van het onderzoek is de opdrachtgever te informeren over de mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor het verplanten van de bomen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2018 door M.L. van der spoel, consulent 
boom en bodem, werkzaam bij Arbor Consultancy BV.  
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2. Methode van onderzoek 
 
 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek en een uitleg 
over de gebruikte parameters is opgenomen in bijlage 1. Onderstaand is een 
beknopte toelichting gegeven over de methode van onderzoek. 
 
Allereerst zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie en mechanische kwaliteit. 
Wanneer een boom in een goede conditie verkeert, zal deze beter bestand zijn tegen 
eventuele schades of andere nadelige gevolgen van de werkzaamheden. 
 
Om te beoordelen of de boom potentieel verplantbaar is, is iedere boom bovengronds 
onderzocht conform de VTA-methodiek. Aanvullend is door middel van bodem- en 
wortelonderzoek de groeiplaats onderzocht om de beworteling, samenstelling van de 
bodem en de grondwaterstand in kaart te brengen.  
 
De bovenstaande aspecten vormen de basis voor de beoordeling of en wanneer de 
een boom verplantbaar is.  
 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek is opgenomen 
in bijlage 1. 
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3. Situatie en locatie 
 
 
Het betreffen 46 platanen (Platanus x hispanica) welke zijn gesnoeid als Franse knot. 
22 bomen staan langs de Overkampweg, de overige 24 bomen staan aan weerszijde 
langs de Karel Lotsyweg. De opdrachtgever is voornemens nieuwe, vrijuit groeiende 
bomen van de 1e grootte aan te planten omdat dit beter bij de omgeving past. Hierbij 
wil deze, indien mogelijk, de bestaande bomen verplanten en/of aanbieden via het 
platform de Bomenmakelaar.  
 

 
Foto 1: situatie van de bomen in de Overkampweg 

 

 
Foto 2: situatie van de bomen in de Karel Lotsyweg  
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Op onderstaande tekening zijn de bomen weergegeven en genummerd.  
 

 
Afbeelding 1: locatie (bron: www.maps.google.nl) 

 
Boom nummers 1 tot en met 22 staan in een brede grasberm. Boom nummers 23 tot 
en met 46 staan in de verharding. De boomspiegel bij deze laatste bomen is 
afgewerkt met een corten-stalen boomrooster (afmeting 225x225 cm). 
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4. Resultaten 
 
 

4.1 Visuele controle  
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie, 
mechanische gebreken en toekomstverwachting.  
 
Het betreft 46 platanen welke zijn gesnoeid als Franse knot. De bomen hebben een 
stamdiameter variërend van 25 cm tot 35 cm. De huidige kroonbreedte van de bomen 
bedraagt 4 meter. De bomen zijn voor het groeiseizoen teruggezet op de knotten. 
Gesnoeid zouden de bomen een kroonbreedte hebben van 2,5 meter.  
 
De huidige boomhoogte bedraagt circa 7 meter. Gesnoeid zouden de bomen een 
boomhoogte hebben van circa 6 meter.  
 
De bomen hebben een opkroonhoogte variërend van 2,2 tot 2,5 meter. 
 
Alle 46 bomen verkeren in een goede conditie, hebben een goede mechanische 
kwaliteit en hebben een goede toekomstverwachting.  
 
Er zijn geen verontrustende VTA-signalen en/of aantastingen door houtparasitaire 
schimmels aangetroffen.  
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4.2 Bodem- en bewortelingsonderzoek 
 
Bij diverse bomen zijn indicatief proefsleuven gegraven. De proefsleuven zijn 
gegraven om inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw, wortelintensiteit en diameter 
van wortels op de beoogde kluitrand.  
 

Het grondwaterniveau is niet aangetroffen binnen het bereik van de grondboor (120 
cm). Gezien de bodemvochtigheid en het waterpeil in de watergang langs de 
Overkampweg, bevindt het grondwater zich op gemiddeld 150 cm diepte. In 
onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodem- en bewortelingsonderzoek 
samengevat.  
 
Tabel 1: bodemopbouw en beworteling  

Nr. Boomnr. Beschrijving bodem Beschrijving beworteling 

1. 24 0-8       klinkerverharding 
8-18     humusarm zand 
18-100  bomenzand 
>100     humusarm zand 

Intensieve beworteling van 18 tot 
50 cm diepte met wortels tot 4 cm. 
Dieper extensief met wortels tot 
0,5 cm. Beworteling rijkt tot 90 cm. 

2. 25 0-8       klinkerverharding 
8-15     humusarm zand 
15-30   bomengranulaat 
30-90   bomenzand 
>90      humusarm zand 

Intensieve, fijne beworteling van 20 
tot 60 cm diepte met wortels tot 
0,5 cm. Dieper extensief 
Beworteling rijkt tot 80 cm.   

3. 40 0-8       klinkerverharding 
8-20     humusarm zand 
20-70   bomenzand 
>70      humusarm zand  

Intensieve, fijne beworteling van 20 
tot 70 cm diepte met wortels tot 3 
cm. Beworteling rijkt tot 70 cm.   

4. 39 0-8       klinkerverharding 
8-50     humusarm zand 
50-130  bomenzand 
>130     humusarm zand 

Intensieve, fijne beworteling van 20 
tot 80 cm diepte met wortels tot 1 
cm. Beworteling rijkt tot 80 cm.   

5. 4 0-4     graszode 
4-100 zanderige klei met        
         puinsporen 
>100  verdichte klei 

Intensieve beworteling van 20 tot 
80 cm diepte met wortels tot 1 cm. 
Dieper extensief. Beworteling rijkt 
tot 100 cm. 

6. 3 0-4     graszode 
4-100 zanderige klei met        
         puinsporen 
>100  verdichte klei 

Intensieve beworteling van 20 tot 
80 cm diepte met wortels tot 5 cm. 
Dieper extensief. Beworteling rijkt 
tot 100 cm. 

7. 2 0-4     graszode 
4-100 zanderige klei met        
         puinsporen 
>100  verdichte klei 

Intensieve beworteling van 20 tot 
80 cm diepte met wortels tot 1 cm. 
Dieper extensief. Beworteling rijkt 
tot 100 cm. 

8. 1 0-4     graszode 
4-100 zanderige klei met        
         puinsporen 
>100  verdichte klei 

Intensieve beworteling van 20 tot 
80 cm diepte met wortels tot 1 cm. 
Dieper extensief. Beworteling rijkt 
tot 100 cm. 
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Foto 3: profielopbouw bomen in verharding 
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Foto 4: locatie proefsleuf bij boom nummer 24 noordzijde 
 

  
Foto 5: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 6: doorzicht proefsleuf 
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Foto 7: locatie proefsleuf bij boom nummer 25 westzijde 
 

  
Foto 8: bovenaanzicht proefsleuf                                           Foto 9: doorzicht proefsleuf 
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Foto 10: locatie proefsleuf bij boom nummer 40 zuidzijde 
 

  
Foto 11: bovenaanzicht proefsleuf                                           Foto 12: doorzicht proefsleuf 
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Foto 13: locatie proefsleuf bij boom nummer 39 oostzijde 
 

  
Foto 14: bovenaanzicht proefsleuf                                           Foto 15: doorzicht proefsleuf 
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Foto 16: locatie proefsleuf bij boom nummer 4 noordzijde 
 

  
Foto 17: bovenaanzicht proefsleuf                                           Foto 18: wortels van 10 cm 
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Foto 19: locatie proefsleuf bij boom nummer 3 zuidzijde 
 

  
Foto 20: detail wortel met omliggende kabels                                            
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Foto 21: locatie proefsleuf bij boom nummer 2 oostzijde 
 

  
Foto 22: bovenaanzicht proefsleuf                                           Foto 23: doorzicht proefsleuf 
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Foto 24: locatie proefsleuf bij boom nummer 1 westzijde 
 

  
Foto 25: bovenaanzicht proefsleuf                                            Foto 26: doorzicht proefsleuf 
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5. Conclusie en advies 
 
 

5.1 Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting 
 
Geconcludeerd kan worden dat de bomen in een goede conditie verkeren, een 

goede mechanische kwaliteit hebben en hierdoor en een goede 
toekomstverwachting hebben. Dit wil zeggen, dat uitval van de bomen niet binnen 
15 jaar wordt verwacht.  

 

 

5.2 Bodem en beworteling 
 

5.2.1 Bomen in verharding 
 
De bodem bestaat hier uit een laag cunetzand met daaronder bomenzand. De bomen 
hebben voornamelijk beworteling gerealiseerd in het bomenzand. De beworteling is 
intensief met voornamelijk kleine wortels. De beworteling reikt gemiddeld genomen 
tot 80 cm diepte.  
 
Net buiten de beoogde kluit is de bodem net anders van opbouw. Hier bevindt zich 
tussen het cunetzand en het bomenzand, een laag bomengranulaat met een 
gemiddelde laagdikte van 15 cm.  
 
Belangrijk aandachtspunt zijn de diverse kabels en leidingen welke in de nabijheid 
van de bomen liggen. Deze zijn nader beschreven in paragraaf 5.3.  
 
 

5.2.2 Bomen in gras 
 
De bodem bestaat hier uit zanderige klei met veel puinsporen. De bodem is 
behoorlijk verdicht. Vanaf 100 cm diepte gaat de bodem over in zwaar verdichte 
klei. De beworteling is intensief met voornamelijk kleine wortels en een incidentele 
dikkere wortel tot 5 cm diameter. De beworteling reikt gemiddeld genomen tot 100 
cm diepte.  
 
Belangrijk aandachtspunt zijn de diverse kabels en leidingen welke in de nabijheid 
van de bomen liggen. Deze zijn nader beschreven in paragraaf 5.3.  
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5.3 Kabels en leidingen 
 
In de nabijheid van de bomen zijn, volgens de klic-melding, diverse kabels en 
leidingen aanwezig. In onderstaande tabel is per boom aangegeven of zich kabels en 
leidingen binnen en/of nabij de te verplanten kluit bevinden. In de bijlage is de klic-
tekening opgenomen.  
 
Tabel 2: ligging kabels en leidingen  

Boomnr. Kabels Type Ligging t.o.v. 
boom 

Indicatieve afstand  

1, 3, 5, 
6, 10 

Ja Data (telemetrie) 
Laagspanning 

Zuidzijde 
Zuidzijde 

Net buiten kluitrand 150 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 

2, 4, 7, 
8, 11, 13 

Ja Laagspanning Zuidzijde Net buiten kluitrand 130 cm 

9, 19, 
20, 21 

Nee     

12. ja Data  Op datalus 

14. Ja Riool 
Data (telemetrie) 
Laagspanning 

 
Noordzijde 
Noord, en zuid 

Onder boom 
Net buiten kluitrand 130 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 

15, 16 Ja Data  
Laagspanning  

Noordzijde 
Zuidzijde 

Net buiten kluitrand 130 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 

17 Ja  Data  
Data  
Laagspanning 

 
Noordzijde 
Zuidzijde 

Onder boom 
Net buiten kluitrand 130 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 

18  Riool  
Data  
Laagspanning  

Westzijde 
Noordzijde 
Noordzijde 

Net buiten kluitrand 130 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 

22  Data  Binnen kluitrand 100 cm 

23  Middenspanning 
Riool 
Diversen 

 
Oostzijde  
Noordzijde 

Onder boom 
Net buiten kluitrand 150 cm 
Net buiten kluitrand 150 cm 

24, 25, 
26, 27, 
28, 31, 
32, 33, 
34 

 Riool Oostzijde Net buiten kluitrand 150 cm 
 

29  Data 
Riool 

 
Oostzijde 

Onder boom 
Net buiten kluitrand 150 cm 

30  Data 
Riool 

Westzijde 
Oostzijde 

Op kluitrand 115 cm 
Net buiten kluitrand 150 cm 

35  Riool 
Data 

Westzijde 
Westzijde 

Net buiten kluitrand 150 cm 
Net buiten kluitrand 150 cm 

36  Riool 
Data 

Westzijde 
Westzijde 

Net buiten kluitrand 150 cm 
Net buiten kluitrand 130 cm 
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Vervolg tabel 2: ligging kabels en leidingen 

Boomnr. Kabels Type Ligging t.o.v. 
boom 

Indicatieve afstand  

37  Riool 
Data  
Middenspanning 

Westzijde 
 
Oostzijde 

Net buiten kluitrand 150 cm 
Onder boom 
Net buiten kluitrand 150 cm 

38  Data 
Riool 

Oostzijde 
Westzijde  

Op kluitrand 115 cm 
Net buiten kluitrand 150 cm 

39  Middenspanning 
Riool 

Noordzijde 
Westzijde 

Op kluitrand 115 cm 
Net buiten kluitrand 150 cm 

40, 42, 
43, 44, 
45,  

 Riool  Westzijde Net buiten kluitrand 150 cm 

41  Riool 
Middenspanning 

Westzijde 
Oostzijde  

Net buiten kluitrand 150 cm 
Op kluitrand 115 cm 

46  Riool 
Middenspanning  
Diversen 

Westzijde 
 
Noordzijde 

Net buiten kluitrand 150 cm 
Onder boom 
Net buiten kluitrand 150 cm 

 
 

5.4 Verplantbaarheid 
 
In de tabel op de volgende pagina is de verplantbaarheid van de bomen, de reden 
van het al dan niet verplantbaar zijn van de bomen, de verplantmethode en de 
kluitgrootte weergegeven. Vervolgens is een uitgebreidere beschrijving gegeven per 
boom of boomgroep. 
 
Tabel 3: verplantbaarheid 

Boomnr. Verplantbaar? Methode  Kluitgrootte  

1-11, 13, 
15, 16, 18-
21, 24-28, 
31-34, 35, 
36, 40, 42-
45  

Ja Hijsmethode 2,2*2,2 m  

12. Eventueel Hijsmethode 2,2*2,2 m Op datalus 

14. Eventueel Hijsmethode 2,2*2,2 m Riool onder 
boom 

17, 23, 29, 
37, 46 

Eventueel Hijsmethode 2,2*2,2 m Kabel onder 
boom 

22. Eventueel Hijsmethode 2,2*2,2 m Data binnen 
kluit op 1 m uit 
stam 

30, 38, 39, 
41 

Ja  Hijsmethode 2,2*2,2 m Kabel in 
kluitrand 
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Boomnummers 1-11, 13, 15, 16, 18-21, 24-28, 31-34, 35, 36, 40, 42-45 
Deze bomen staan op tenminste 130 uit kabels en leidingen. Gezien de beoogde 
kluitgrootte van 2,2 meter, zijn deze bomen verplantbaar. Deze bomen zijn 
verplantbaar zonder voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de 
aanwezigheid van kabels nabij de kluiten moeten deze zorgvuldig worden 
vrijgegraven om schade te voorkomen.  
 
 
Boomnummer 12 
Deze boom staat op een datalus. Naar verwachting kan de boom, na het zeer 
voorzichtig rondgraven van de kluit, van de kabel worden gehesen. De kabel moet 
hierbij mogelijk handmatig worden los gestoken onder de kluit. Deze boom is 
verplantbaar zonder voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de 
aanwezigheid van kabels nabij en onder de kluit moeten deze zorgvuldig worden 
vrijgegraven om schade te voorkomen. De kans is echter aanwezig dat de kabel niet 
vrijgemaakt kan worden uit de kluit, waardoor de boom niet verplantbaar is.  
 
 
Boomnummer 14 
Deze boom staat op een riool. Het riool ligt conform de Klic op een diepte van circa 
1,5 tot 2 meter, waardoor deze niet binnen de bewortelde zone ligt. Deze boom is 
verplantbaar zonder voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de 
aanwezigheid van kabels nabij en de riolering onder de kluit moeten deze zorgvuldig 
worden vrijgegraven om schade te voorkomen.  
 
 
Boomnummer 17, 23, 29, 37 en 46 
Deze bomen staan op een kabel. Naar verwachting kunnen de bomen, na het zeer 
voorzichtig rondgraven van de kluit, van deze kabels worden gehesen. De kabel moet 
hierbij mogelijk handmatig worden los gestoken onder de kluit. Deze boom is 
verplantbaar zonder voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de 
aanwezigheid van kabels nabij en onder de kluit moeten deze zorgvuldig worden 
vrijgegraven om schade te voorkomen. De kans is echter aanwezig dat de kabel niet 
vrijgemaakt kan worden uit de kluit, waardoor de boom niet verplantbaar is.  
 
 
Boomnummer 22 
Bij deze boom ligt er een kabel net binnen de beoogde kluitrand. Bij het rondgraven 
van de kluit kan de kabel hierbij handmatig worden los gestoken uit de kluitrand, 
waardoor de boom verplantbaar is. Deze boom is verplantbaar zonder 
voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de aanwezigheid van 
kabels nabij en in de kluit moeten deze zorgvuldig worden vrijgegraven om schade 
te voorkomen. De kans is echter aanwezig dat de kabel niet vrijgemaakt kan worden 
uit de kluit, waardoor de boom niet verplantbaar is.  
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Boomnummer 30, 38, 39 en 41 
Bij deze boom ligt er een kabel op de grens van de beoogde kluitrand. Bij het 
rondgraven van de kluit kan de kabel hierbij handmatig worden los gestoken uit de 
kluitrand, waardoor de boom verplantbaar is. Deze boom is verplantbaar zonder 
voorbereidingsperiode door middel van de hijstechniek. Door de aanwezigheid van 
kabels nabij de kluit moeten deze zorgvuldig worden vrijgegraven om schade te 
voorkomen.  
 
 

5.5 Voorbereiding op verplanting 
 
De bomen hoeven vanwege de fijne beworteling niet per se voorbereid te worden op 
een verplanting. Wel kan kunnen de bomen met behulp van een vloeibare meststof 
(speciaal ontwikkeld voor verplantingen en wortelschades), worden geholpen om 
sneller te herstellen na verplanting. Hierbij wordt de kluit ten minste 72 uur voor 
het geïnjecteerd of aangegoten met een oplossing van Tree-fit Rootactivator. Dit om 
de wortelgroei te stimuleren en de aanslag van de boom sterk te verbeteren. Mits 
bodemtemperatuur boven de 10 graden is.  
 
Indien de bodemtemperaturen lager zijn, kan deze meststof met de eerste 
watergeefronde worden toegediend. 
 
 

5.6 Verplanting en transport 
 
Geadviseerd wordt de bomen te verplanten met behulp van de hijstechniek. Hierbij 
worden de bomen rondgegraven (indicatieve kluitgrootte 2,2 * 2,2 * 0,8 meter). De 
stam wordt net onder de eerste takkrans met jute omgewikkeld. Hier worden 
vervolgens hijsbanden bevestigd waarna de boom kan worden gehesen en op een 
dieplader kan worden gezet.  
 
Indien nodig kunnen de kluiten worden bedekt met jute en vervolgens ingegaasd om 
verdroging en het uiteenvallen van de kluiten tijdens transport te voorkomen.  
 
Geadviseerd wordt de bomen niet geheel terug te snoeien voorafgaand aan de 
verplanting, maar slechts uit te dunnen. Het aanmaken van nieuwe uitlopers vergt 
immers veel energie. Door het behoud van twijgen kan de boom eerder aanvangen 
met het herstel en blijft de energievoorziening enigszins behouden.  
 
 

5.7 Nieuwe standplaats 
 
Het advies is de nieuwe plantplaatsen zorgvuldig in te richten. De kluiten dienen op 
dezelfde diepte ten opzichte van het maaiveld te worden geplant als in hun huidige 
situatie. Bij de tijdelijke plantplaats is het van belang dat de grondwaterstand niet 
te hoog is. De onderzijde van de kluit moet zich op minimaal 15 centimeter boven 
de hoogstgelegen grondwaterpeil bevinden.  
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Wij adviseren om de volgende maatregelen uit te voeren op de nieuwe 
standplaatsen:  
 

• Aanbrengen van een dijkje op de kluitrand t.b.v. het water geven;  

• Aanbrengen van verankering bij de bomen;  

• Aanbrengen mulchlaag op de kluit, bestaande uit 4 cm uitgerijpte 
houtcompost. Bovenop de houtcompost wordt een 4 cm dikke laag 
gecomposteerde houtsnippers aangebracht in de fractie 20/40 mm.;  

• Het toedienen van circa 10 watergiften per groeiseizoen gedurende 3 jaren na 
elke verplanting. Bij extreme weersomstandigheden kunnen mogelijk meer 
watergiften noodzakelijk zijn.  

 
Platanen staan erom bekend relatief snel te herstellen na een verplanting als gevolg 
van een sterk regeneratief vermogen. Mogelijk verkeren de bomen de eerste jaren 
na verplanting niet in een optimale conditie. Naar verwachting herstellen de bomen 
zich in enkele jaren.  
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Bijlage 1: methode van onderzoek 
 
 

1.1 Visuele boomcontrole 
 

Voor de visuele controle wordt op volgens een vastgesteld systeem gewerkt. Dit 
systeem bestaat uit een biologische en een mechanische component. 
 
De biologische component omvat een visuele inspectie van de conditie van de boom. 
Arbor Consultancy heeft hiervoor een gestandaardiseerde beoordelingsmethode. 
Naast de conditie van de boom wordt binnen de biologische component gekeken naar 
de aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels.  
 
De mechanische component omvat een boomveiligheidsbeoordeling volgens de Visual 
Tree Assessment methodiek (V.T.A.-methode). In geval van twijfel wordt 
geavanceerde meetapparatuur ingezet. 
 
 

1.2 Toekomstverwachting 
 

De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie van de boom, de huidige 
mechanische kwaliteit en op eventuele aanwezigheid van (houtparasitaire) 
schimmelsoorten en aantastingen hierdoor. Het betreft een momentopname en geldt 
bij gelijkblijvende (groeiplaats) omstandigheden. 
 
Uit de toekomstverwachting kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid. 
Diverse complexe processen voor de boom die invloed hebben op het verdere 
levensverloop van een boom, spelen een rol. Mede daarom kan Arbor Consultancy 
geen uitspraken doen over een termijn langer dan 15 jaar. Binnen dit tijdsbestek 
kunnen wij wel een classificering geven van de toekomstverwachting. 
 
 

1.3 Groeiplaatsonderzoek 
 

Door graven van proefsleuven binnen de kroonprojectie wordt de opbouw en 
samenstelling van de bodem, grondwaterstand en de omvang en reikwijdte van 
de wortelkluit in beeld gebracht. Vooral de opbouw en samenstelling van de bodem 

en de grondwaterstand vormen de basis voor de beoordeling van de kwaliteit van 
de groeiplaats. De reikwijdte van de wortelgestellen wordt in hoofdlijnen bepaald 

door de kwaliteit van de groeiplaats. 
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Bijlage 2: Klic-tekening 
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