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1. Inleiding 
 
 
In opdracht van NieuwTij Projectontwikkeling is een verplantbaarheidsonderzoek bij 
negen bomen binnen de ontwikkelingslocatie Ravel aan de Mozartlaan 7 te Breda.  
 
De opdrachtgever is voornemens nieuwbouw te realiseren. Hierbij wordt de huidige 
bebouwing gesloopt, wordt nieuwbouw gerealiseerd en zal de buitenruimte worden 
heringericht.  
 
Doel van het onderzoek is de opdrachtgever te informeren over de mogelijkheden en 
randvoorwaarden omtrent het verplanten van de bomen.   
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 6 december 2019 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 4. 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 schade gaat ondervinden van de voorgenomen 
plannen, is de 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 
voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten hebben op de kwaliteit voor de 
boom. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek is opgenomen 
in bijlage 4. 
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3. Locatie 
 
 
3.1 Locatie 
 
Het betreft het terrein van de Kamer van Koophandel aan de Mozartlaan 7 te Breda.  
Binnen de projectlocatie zal de huidige bebouwing en inrichting worden gesloopt. 
Tevens worden enkele bomen geveld.  
 
Op de afbeelding op de volgende pagina in het projectgebied weergegeven 
 

 
Afbeelding 1: het onderzoeksgebied  
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3.2 Geplande werkzaamheden 
 
De opdrachtgever is voornemens nieuwbouw te realiseren. De bestaande bebouwing 
zal op termijn worden gesloopt waarna nieuwe woningen gebouwd zullen worden.  
 
Van negen bomen wil de opdrachtgever onderzocht hebben of deze verplantbaar 
zijn. Het betreft boom nummers 12, 13, 16 en 19 t/m 20.  
 
De huidige situatie en de gehanteerde boomnummering is op onderstaande 
afbeelding weergegeven. In bijlage 1 is een grotere afbeelding van de situatie 
opgenomen weergegeven.  
 

Afbeelding 2: de huidige indeling van het terrein 
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4. Resultaten 
 
 
4.1 Visuele controle  
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie, 
mechanische kwaliteit en toekomstverwachting. Het betreft hier een opname van de 
huidige conditie, kwaliteit en toekomstverwachting. Om een goede afweging te 
kunnen maken is het immers van belang de kwaliteit en toekomstverwachting van de 
bomen te kennen. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. Een 
volledig overzicht van de visuele controle is opgenomen in bijlage 2.  
 
Boomsoorten: 

x 1 plataan (Franse knot) (Platanus x hispanica); 
x 2 haagbeuken (kegelvorm) (Carpinus betulus); 
x 6 platanen (knot) (Platanus x hispanica). 

 
Standplaats: 

x alle bomen staan in beplanting; 
 
Conditie: 

x 2 bomen verkeren in een goede conditie; 
x 7 bomen verkeren in een redelijke conditie. 

 
Mechanische kwaliteit: 

x alle bomen hebben een goede mechanische kwaliteit. 
 
Toekomstverwachting (excl. afwezige bomen) op basis van gelijkblijvende 
omstandigheden: 

x alle bomen hebben een goede toekomstverwachting, wat inhoudt dat uitval 
van de boom binnen 15 jaar niet wordt verwacht. 

 
Bijzonderheden: 

x 6 bomen veroorzaken opdruk van verhardingen (3 bomen beperkt (<1,5 cm) 
en 3 bomen ernstig (>1,5 cm)); 
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Foto 1: de Franse knot plataan (boomnr. 12)       Foto 2: kegelvorm haagbeuk (boomnr. 13)              
 

 
Foto 3: kegelvorm haagbeuk (boomnr. 16)           Foto 4: knotplataan (boomnr. 19)                          
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Foto 5: knotplataan (boomnr. 20)                         Foto 6: knotplataan (boomnr. 21)                           
 

 
Foto 7: knotplataan (boomnr. 22)                         Foto 8: knotplataan (boomnr. 23)                          
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Foto 9: knotplataan (boomnr. 24)                          
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4.2 Bodem- en bewortelingsonderzoek 
 
Bij de bomen zijn steekproefsgewijs proefsleuven gegraven en grondboringen 
verricht. De proefsleuven zijn gegraven om inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw, 
wortelintensiteit en diameter van wortels op de rand van de werkgrens.  
 
Het grondwaterniveau bevond zich op het moment van onderzoek op een diepte van 
130 cm. Hier zijn ook de eerste roestverschijnselen waargenomen. Het onderzoek is 
uitgevoerd op een dag met veel regenval.  
 
Tabel 1: bodemopbouw en beworteling in het trottoir 
Nr Boomnr. Beschrijving bodem Beschrijving beworteling 
2. 12 

Verharding 
0-5      tegelverharding 
5-80    humusarm zand 
>80     humushoudend  
          zand 

Matig intensieve, fijne beworteling 
tot 100 cm diepte. De beworteling 
rijkt tot circa 120 cm. 

3. 13 
Beplanting 

0-80      humushoudend,              
            lemig zand,  
            afgewisseld met  
            humusarm zand 
>60      humusarm zand 

Intensieve, fijne beworteling tot 20 
cm diepte met voornamelijk 
wortels tot 1,5 cm in diameter. 
Dieper is de beworteling 
extensiever met plaatselijk wortels 
tot 3 cm. De beworteling rijkt tot 
circa 80 cm. 

4. 16 
Beplanting  

0-80      humushoudend,              
            lemig zand 
>80       matig humus- 
            houdend zand 

Intensieve, fijne beworteling tot 20 
cm diepte met voornamelijk 
wortels tot 1,5 cm in diameter. 
Dieper is de beworteling 
extensiever met plaatselijk wortels 
tot 3 cm. De beworteling rijkt tot 
circa 120 cm. 

5. 21 
Beplanting  

0--80    humushoudend,              
            lemig zand,  
            afgewisseld met  
            humusarm zand 
>80       humusarm zand,  
            afgewisseld met  
            matig humus- 
            houdend zand 

Zeer extensieve beworteling tot 80 
cm diepte met voornamelijk zeer 
fijne wortels, afgewisseld met een 
dikkere wortel tot 3 cm in 
diameter. Door de grotere 
drooglegging kan hier diepgaande 
beworteling worden verwacht. 

 
  



Verplantbaarheidsonderzoek Mozartlaan 7 te Breda 

1 2  | P a g i n a  
 
 
 

Vervolg tabel 1: bodemopbouw en beworteling in het trottoir 
Nr Boomnr. Beschrijving bodem Beschrijving beworteling 
6. 23 

Beplanting  
0--80    humushoudend,              
            lemig zand,  
            afgewisseld met  
            humusarm zand 
>80       humusarm zand,  
            afgewisseld met  
            matig humus- 
            houdend zand 

Zeer extensieve beworteling tot 80 
cm diepte met voornamelijk zeer 
fijne wortels, afgewisseld met een 
dikkere wortel tot 3 cm in 
diameter. Door de grotere 
drooglegging kan hier diepgaande 
beworteling worden verwacht. 

7. 24 
Beplanting 

0--80    humushoudend,              
            lemig zand,  
            afgewisseld met  
            humusarm zand 
>80       humusarm zand,  
            afgewisseld met  
            matig humus- 
            houdend zand 

Zeer extensieve beworteling tot 80 
cm diepte met voornamelijk zeer 
fijne wortels, afgewisseld met een 
dikkere wortel tot 3 cm in 
diameter. Door de grotere 
drooglegging kan hier diepgaande 
beworteling worden verwacht. 

 

  
Foto 10: ernstige opdruk verharding bij boom nummer 19 
 

 
Foto 11: ernstige opdruk verharding bij boom nummer 20 
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Foto 12: proefsleuf nabij boom 12 
 

  
Foto 13: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 14: doorzicht proefsleuf 
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Foto 15: proefsleuf nabij boom 13 
 

  
Foto 16: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 17: doorzicht proefsleuf 
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Foto 18: proefsleuf nabij boom 16 
 

  
Foto 19: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 20: doorzicht proefsleuf 
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Foto 21: proefsleuf nabij boom 21 
 

  
Foto 22: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 23: doorzicht proefsleuf 
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Foto 24: proefsleuf nabij boom 23 
 

  
Foto 25: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 26: doorzicht proefsleuf 
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Foto 27: proefsleuf nabij boom 24 
 

  
Foto 28: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 29 doorzicht proefsleuf 
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5. Conclusie en advies 
 
 
5.1 Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting 
 
Geconcludeerd kan worden dat de bomen over het algemeen in een redelijke (7 
bomen) tot goede (2 bomen) conditie verkeren, een goede (9 bomen) mechanische 
kwaliteit hebben en daarmee een goede (9 bomen) toekomstverwachting hebben. 
Dit houdt in, dat uitval van de bomen (bij gelijkblijvende omstandigheden) binnen 
15 jaar niet wordt verwacht.  
 
 
5.2 Verplantbaarheid 
 
5.2.1 Beoordeling verplantbaarheid 
 
Negen bomen zijn onderzocht op verplantbaarheid. De verplantbaarheid is een 
combinatie van de soorteigenschappen, boomkwaliteit (conditie, mechanische 
kwaliteit en toekomstverwachting) en de aangetroffen beworteling. In onderstaande 
tabel is de beoordeling van de verplantbaarheid weergegeven.  
 
Tabel 3: verplantbaarheid 
Boomnr. Verplantbaar Kluitgrootte* Methode Opmerkingen 
12 Ja  2,2x2,2x1 m  Verplantmachine  Kabels en leidingen 

(zie 5.3.2) 
13 Ja 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Kabels en leidingen 

(zie 5.3.2) 
16 Ja 2,2x2,2x1 m Verplantmachine - 
19 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Slecht toegankelijk 

vanwege 
overkapping 

20 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Slecht toegankelijk 
vanwege 
overkapping 

21 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Slecht toegankelijk 
vanwege 
overkapping 

22 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Slecht toegankelijk 
vanwege 
overkapping 
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Vervolg tabel 3: verplantbaarheid 
Boomnr. Verplantbaar Kluitgrootte* Methode Opmerkingen 
23 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Kabels en leidingen 

(zie 5.3.2), slecht 
toegankelijk 
vanwege 
overkapping 

24 Ja* 2,2x2,2x1 m Verplantmachine Kabels en leidingen 
(zie 5.3.2), slecht 
toegankelijk 
vanwege 
overkapping 

 
*boomnummer 19 t/m 24 betreffen knotplatanen met een niet optimale kluit. Gezien 
de boomsoort, de goede regeneratieve eigenschappen en de snoeivorm worden de 
bomen toch verplantbaar geacht, al zal de kluit enigszins uiteenvallen bij het 
inpakken.  
 
Het verplanten wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van de overkapping tussen 
de twee vleugels van het gebouw. Voordat de bomen verplant kunnen worden, zal 
eerst de overkapping gesloopt moeten worden.  
 
 
5.2.2 Kabels en leidingen 
 
Nabij diverse bomen welke verplantbaar zijn, zijn kabels en leidingen aanwezig 
volgens de Klic. In onderstaande tabel zijn de typen kabels en leidingen per boom 
beschreven, evenals de afstand van deze uit de boom en aan welke zijde deze liggen. 
In bijlage 4 is de klic-tekening met huisaansluitingen opgenomen.   
 
Tabel 4: kabels en leidingen bij verplantbare bomen 
Boomnr. Kluitgrootte* Kabels Afstand uit hart boom 
12 220*220*100 Data (huisaansluiting) In/nabij verplantkluit 

(zuidzijde) 
13 220*220*100 Data (huisaansluiting) In/nabij verplantkluit 
16 220*220*100 - - 
19 220*220*100 - - 
20 220*220*100 - - 
21 220*220*100 - - 
22 220*220*100 - - 
23 220*220*100 Data (huisaansluiting) In/nabij verplantkluit 
24 220*220*100 Data (huisaansluiting) In/nabij verplantkluit 

(zuidzijde) 
 
 
  



Verplantbaarheidsonderzoek Mozartlaan 7 te Breda 

2 1  | P a g i n a  
 
 
 

5.3 Verplanten 
 
5.3.1 Boomnr. 12 
 
Boomnummer 12 betreft een plataan welke gesnoeid is tot Franse knot. De boom 
staat in een 2 meter breed groenvak, welke aan twee zijden wordt begrensd door 
verharding. De boom heeft een redelijk intensief doorwortelde kluit.  
 
Geadviseerd wordt de boom te verplanten met behulp van de verplantmachine. De 
verplantmachine bestaat uit vier grote steekbladen, die bevestigd zijn op een shovel, 
die met een vloeiende beweging de boom met kluit en al uit de grond haalt. De boom 
kan op deze manier ook vervoerd worden.  
 
Hierbij wordt de boom met behulp van de verplantmachine gelicht, waarna deze op 
jute en gaas gezet kan worden, waarmee de kluit kan worden ingepakt en gefixeerd. 
Vervolgens is de boom klaar om op transport gezet te worden naar de nieuwe 
standplaats. Vanwege het kluitformaat en de verplantmethode is geen 
voorbereidingstijd nodig.  
 
Geadviseerd wordt de bomen niet of slechts minimaal te snoeien voorafgaand aan 
de verplanting. Door het behoud van twijgen kan de boom eerder aanvangen met het 
herstel en blijft de energievoorziening enigszins behouden.  
 
 
5.3.2 Boomnr. 13 en 16 
 
Boomnummer 13 en 16 betreffen haagbeuken in kegelvorm. De bomen zijn vertakt 
tot op het maaiveld en is op deze hoogte 2,6 m breed. Beide bomen staan in een 
groenvak en hebben een redelijk intensief doorwortelde kluit.  
 
Geadviseerd wordt de bomen te verplanten met behulp van de verplantmachine. 
Hierbij wordt de boom met behulp van de verplantmachine gelicht, waarna deze op 
jute en gaas gezet kan worden, waarmee de kluit kan worden ingepakt en gefixeerd. 
Vervolgens is de boom klaar om op transport gezet te worden naar de nieuwe 
standplaats. Vanwege het kluitformaat en de verplantmethode is geen 
voorbereidingstijd nodig. Door deze werkwijze ontstaat zo min als mogelijk schade 
aan de bovengrondse delen van de boom, welke bij een reguliere verplanting 
(hijsmethode) ernstige schade zou ondervinden waardoor het voorkomen van de 
bomen fors zou worden beïnvloed.  
 
Geadviseerd wordt de bomen niet of slechts minimaal te snoeien voorafgaand aan 
de verplanting. Door het behoud van twijgen kan de boom eerder aanvangen met het 
herstel en blijft de energievoorziening enigszins behouden.  
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5.3.3 Boomnr. 19 t/m 24 
 
Boomnummer 19 tot en met 24 betreffen knotplatanen. De bomen staan in de 
binnentuin, waar de bodem zeer wisselend in opbouw is. De bomen hebben 
extensieve kluiten gevormd. Hierdoor kunnen de bomen niet zondermeer worden 
gehesen. Hierbij zou immers de kluit uiteen vallen waardoor de hergroeikansen fors 
worden beperkt. Gezien de boomsoort, de goede regeneratieve eigenschappen en de 
snoeivorm worden de bomen toch verplantbaar geacht, al zal de kluit enigszins 
uiteenvallen bij het inpakken. Het inpakken van de kluiten met jute en gaas zal enige 
stevigheid opleveren. 
 
Geadviseerd wordt de bomen te verplanten met behulp van de verplantmachine. 
Hierbij wordt de boom met behulp van de verplantmachine gelicht, waarna deze op 
jute en gaas gezet kan worden, waarmee de kluit kan worden ingepakt en gefixeerd. 
Vervolgens is de boom klaar om op transport gezet te worden naar de nieuwe 
standplaats. Vanwege het kluitformaat en de verplantmethode is geen 
voorbereidingstijd nodig.  
 
Deze verplantmethode wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van de overkapping 
tussen de twee vleugels van het gebouw. Hierdoor kan een verplantmachine de 
binnentuin niet bereiken waarin boom 21 tot en met 24 staan. Voordat de bomen 
verplant kunnen worden, zal eerst de overkapping gesloopt moeten worden.  
 
Geadviseerd wordt de bomen niet of slechts minimaal te snoeien voorafgaand aan 
de verplanting. Door het behoud van twijgen kan de boom eerder aanvangen met het 
herstel en blijft de energievoorziening enigszins behouden.  
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5.3.2 Nieuwe standplaats en nazorg 
 
Het advies is de nieuwe plantplaats zorgvuldig in te richten. De onderzijde van de 
kluit dient net als zijn huidige locatie tot vlak boven het grondwater te worden 
aangebracht (minimaal 15 cm boven hoogste grondwaterstand).  
 
Houdt bij de nieuwe standplaats rekening met voldoende afstand tot kabels en 
leidingen. Dit zodat er rondom de kluit (tenminste 1,0 meter rondom) een verbeterde 
groeiplaats gerealiseerd kan worden. 
 
Wij adviseren om de volgende maatregelen uit te voeren op de nieuwe 
standplaatsen:  

• Aanbrengen van een dijkje of gietrand 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. Boven op de houtcompost wordt een 4 cm dikke laag 
gecomposteerde houtsnippers aangebracht in de fractie 20/40 mm.;  

• Het toedienen van watergiften gedurende 3 tot 5 jaren na verplanting. Bij 
extreme weersomstandigheden kunnen mogelijk meer watergiften 
noodzakelijk zijn. Ter indicatie kan het volgende watergeefregime 
aangehouden worden:  
o Jaar 1: 8 watergiften; 
o Jaar 2: 6 watergiften; 
o Jaar 3: 4 watergiften. 

 
Bomen hebben na een verplanting enige tijd nodig om te herstellen.  De eerste jaren 
is het mogelijk dat de conditie enigszins terugloopt. Naar verwachting hersteld de 
conditie van de boom zich na enkele jaren wanneer de boom goed is aangeslagen. 
 
 
5.4 Omgang wortels  
 
Om wortelschade te voorkomen, wordt geadviseerd de wortels te behandelen alsof 
het kabels en leidingen betreffen. Dit houdt in dat bij het graven van de sleuf voor 
de wortelwering, altijd wordt voorgestoken. De aangetroffen wortels worden met 
een snoeischaar/snoeitang afgeknipt. Wortels dikker dan 5 cm worden met een 
scherpe zaag, haaks op de groeirichting afgezaagd. Hierdoor blijft het 
wondoppervlak zo klein mogelijk en wordt de kans op inrotting en/of de vorming van 
wortelopschot zo veel als mogelijk beperkt.  
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Bijlage 1: tekening met boomnummering huidige situatie 
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Bijlage 2: gegevens klic 
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Bijlage 3: gegevens bomen 
 
 
Nr. Boomsoort Stamdiam. Type/stdpl Kroondia. Boom-

hoogte 
Conditie Mechanische  

Kwaliteit 
T.V. Boombeeld Snoeifase Urgentie Opdruk Opmerkingen 

12 Platanus x 
hispanica 

27 cm Knotboom in 
beplanting 

4 m tot 6 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Nee 170 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,5 m takvrij. 

13 Carpinus betulus 20 cm Lei en 
vormbonen in 
beplanting 

2,6 m 4 m Goed Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Vormsnoei 
 

Nee Vertakt vanaf maaiveld 

16 Carpinus betulus 20 cm Lei en 
vormbonen in 
beplanting 

2,6 m 4 m Goed Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Vormsnoei 
 

Nee Vertakt vanaf maaiveld 

19 Platanus x 
hispanica 

25 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Ernstig  
(>1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 

20 Platanus x 
hispanica 

25 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed ( 
>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Ernstig  
(>1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 

21 Platanus x 
hispanica 

25 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Beperkt  
(<1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 

22 Platanus x 
hispanica 

26 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Beperkt  
(<1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 

23 Platanus x 
hispanica 

26 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Ernstig  
(>1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 

24 Platanus x 
hispanica 

25 cm Knotboom in 
beplanting 

3,5 m 3 m Redelijk Goed Goed  
(>15 jaar) 

Aanvaard 
boombeeld 

Knotten 
 

Beperkt  
(<1,5 cm) 

100 cm breed in gesnoeide vorm. 
2,2 m takvrij. 
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Bijlage 4: methode van onderzoek 
 
 
4.1 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. 
 
 
4.2 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. 
 
 
4.3 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. 
 
 
 


