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Ridderplein 1
5421 CV GEMERT

Inleiding
In opdracht van gemeente Gemert-Bakel hebben wij een nader onderzoek uitgevoerd.
Het gaat over twee bomen op het Sint Wilbertsplein in Bakel. Vakspecialist Elmar Ambrosius
(European Tree Technician) heeft het veldwerk uitgevoerd op 9 april 2019.
Aanleiding en doel
De aanleiding voor het nader onderzoek zijn de gebreken die bij de bomen aanwezig zijn.
Het doel is het vastleggen van deze gebreken en het bepalen van de risico’s hiervan voor de
directe omgeving.
Onderzoeksvragen
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
•

Wat is de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen?

•

Wat is de ernst en omvang van de aanwezige gebreken?

•

Welke maatregelen moeten worden genomen om de bomen duurzaam te kunnen
handhaven?

Beschrijving situatie
Beide bomen staan op het Sint Wilbertsplein in de dorpskern van Bakel. De groeiplaats van
de bomen heeft een verhoogde rand en is begroeid met gras. Afbeelding 1 laat de locatie en
nummering van beide bomen zien. Op foto 1 zijn de bomen weergegeven.
Afbeelding 1.

1

Boomlocaties (binnen rode cirkel)

Project 302466 v1.0
17 april 2019

Beeld van de onderzochte bomen (links 22121 en rechts 2324)
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Foto 1.

Resultaten
Wij hebben de bomen eerst visueel beoordeeld. De boomgegevens en de aangetroffen
gebreken hebben wij samengevat in tabel 1.
Tabel 1.
Gegevens

Boomgegevens en gebreken
Boom 2324

Boomsoort

2

Boom 22121

Hollandse linde

Hollandse linde

(Tilia x europaea)

(Tilia x europaea)

Boomhoogte (geschat)

8m

9m

Stamdiameterklasse

60 tot 80 cm

80 tot 100 cm

Conditie

Normaal

Normaal

Standplaats

Gras

Gras

Leeftijd (geschat)

90 jaar

90 jaar

Gebreken

Vergroeiing en zwam op stam

Houtrot en holte in stamvoet (zie

inrottende snoeiwond en zwam

foto 4)

in snoeiwond (zie foto 2 en 3)

Cambiumsterfte stamvoet
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Foto 2.

Boom 2324 vergroeiing stam met vruchtlichamen van echte vuurzwam (Phellinus
igniarius) ter hoogte van rode pijlen

Foto 3.

Boom 2324 inrottende snoeiwond met vruchtlichaam van zadelzwam (Polyporus
squamosus)

Foto 4.

Boom 22121 houtrot en holte in stamvoet
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Nader onderzoek

Boom 2324
Nader onderzoek bomen Sint Wilbertsplein in Bakel

Wij hebben de stam van de boom onderzocht ter hoogte van de vergroeiing met daarop de
vruchtlichamen van de echte vuurzwam (Phellinus igniarius). Hierbij hebben wij de
onderzoekshamer en prikstok gebruikt. Er blijkt geen opening in de stam aanwezig te zijn.
De zijde van de stam met vergroeiing (zuidwestzijde) klinkt hol. De omvang van de
aantasting in de stam hebben wij vervolgens onderzocht met de PiCUS-geluidstomograaf:
•

meethoogte: 175 cm;

•

omtrek ter hoogte van meethoogte: 300 cm;

•

minimaal benodigde restwand volgens de VTA-methode: 14,3 cm.

Op afbeelding 2 geven de kleuren blauw en paars een holte en/of ernstig aangetast
houtweefsel weer. De kleur groen geeft een overgangszone tussen gezond en aangetast
hout weer. De kleuren geel/bruin en zwart geven gezond houtweefsel weer. De rode
doorgetrokken lijn op het meetresultaat geeft de minimaal benodigde restwand weer op
basis van de VTA-methode. De rode stippellijn geeft de vergroeiing schematisch weer.
Afbeelding 2.
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Meetresultaat PiCUS-geluidstomograaf, boom 2324
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Op een hoogte van circa 4 m is in het rechter stamdeel van boom 2324 een inrottende
snoeiwond aanwezig. Vanuit de inrottende snoeiwond groeien enkele vruchtlichamen van
zadelzwam (Polyporus squamosus). Wij hebben de stam ter hoogte van de inrottende
snoeiwond onderzocht met de onderzoekshamer en prikstok. Daaruit blijkt dat de stam niet
hol klinkt. De inrottende snoeiwond heeft een diepte van circa 21 cm (zie foto 5).
Foto 5.

Onderzoek met prikstok, boom 2324

Boom 22121
Wij hebben de stamvoet van de boom onderzocht met de onderzoekshamer en prikstok.
Daaruit blijkt dat de holte in de stamvoet dieper is dan 50 cm (zie foto 6). Het cambium van
de stamvoet is op verschillende plekken afgestorven (zie foto 7).
Foto 6.

Holte in stamvoet, boom 22121
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Cambiumsterfte stamvoet boom 22121
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Foto 7.

Wij hebben geprobeerd de omvang van de aantasting in de stamvoet van de boom in beeld
te brengen met de PiCUS-geluidstomograaf, maar dit leverde vanwege het omvangrijke
aandeel aangetast hout geen helder resultaat op. Daarom hebben wij de stamvoet
onderzocht met de resistograaf:
•

meethoogte: 5 cm;

•

omtrek ter hoogte van meethoogte: 565 cm;

•

minimaal benodigde restwand volgens de VTA-methode: 26,9 cm.

In tabel 2 hebben wij de meetresultaten samengevat. In bijlage 1 hebben wij de
meetgrafieken toegevoegd.
Tabel 2.
Meting

Meetresultaten resistograaf, boom 22121
Meethoogte
Richting

Gemeten gezonde restwand

1

5 cm

90 graden

5,3 cm

2

5 cm

210 graden

10,7 cm

3

5 cm

300 graden

geen

Conclusie en advies
Hieronder geven wij antwoord op onderzoeksvragen uit de inleiding
Wat is de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen?
Allebei de bomen hebben een normale conditie. De toekomstverwachting van boom 2324
schatten wij in op tien tot vijftien jaar. De toekomstverwachting van boom 22121 is nihil.
De boom is breukgevaarlijk.
Wat is de ernst en omvang van de aanwezige gebreken?
De gebreken van boom 2324 vormen vooralsnog geen verhoogd risico voor de omgeving.
De houtrot in de stamvoet van boom 22121 is erg omvangrijk. Er is sprake van onvoldoende
gezonde restwand. Deze boom is breukgevaarlijk.
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Welke maatregelen moeten worden genomen om de bomen duurzaam te kunnen
handhaven?
Boom 2324 kan gehandhaafd blijven. Maar wij adviseren om deze boom jaarlijks visueel te
controleren en indien nodig opnieuw te laten onderzoeken met meetapparatuur. Boom 22121
kan niet duurzaam gehandhaafd worden. Wij adviseren om deze boom binnen een maand,
nog voor deze in blad komt, te verwijderen.

Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Riemke Steenhuis op 088 - 262 72 00.
Met vriendelijke groet,
Uw veelzijdig specialist,
Cobra adviseurs bv
Joost Verhagen
Directeur

Cuijk, 17 april 2019

Contactgegevens
Cobra adviseurs bv
info@Cobra-adviseurs.nl
www.Cobra-adviseurs.nl
T. 088 – 262 72 00
Centraal postadres
Franssenstraat 66
5434 SJ Vianen (NB)
Bedrijfsgegevens
KvK Eindhoven 17232157
Btw-nr. NL 8199.70.220.B01
IBAN NL90 INGB 0008 5217 90
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Bijlage 1
Meetbladen resistograaf boom 22121

