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Samenvatting 
Vitens N.V. heeft de watertoren op de Wageningse berg verkocht. De aangrenzende waterreservoirs 
nemen de functie van de watertoren over. Hiervoor zal een verouderd gemetseld bodemreservoir 
vervangen worden door een groter, betonnen reservoir.  Daarnaast wordt er, ook in de nieuwe 
situatie, 1x/jaar circa 50m3 water gespuid. De wens bestaat hiervoor een voorziening te treffen zodat 
het water niet over de weg stroomt. 

Aan de Bomenconsulent is gevraagd een bomeneffectanalyse op te stellen voor de betrokken bomen. 
Dit betreft zowel bomen op het terrein van Vitens als ook aangrenzende percelen. In totaal gaat het 
om 53 bomen. 26 bomen hebben een stamdiameter van 20 cm of minder. 27 bomen zijn dikker dan 
20 cm. 
Een 6-tal bomen zal gekapt worden omdat deze op de lokatie van het nieuwe reservoir staat. Voor 35 
bomen geldt dat deze in ieder geval behouden kunnen blijven. Voor 21 bomen is onderzocht wat de 
mogelijke gevolgen van de nieuwbouw en van de bouwwerkzaamheden kunnen inhouden.  

De bomeneffectanalyse geeft de huidige conditie en toekomstverwachting van alle aanwezige bomen. 
Op basis van twee scenario’s is geschetst wat de gevolgen van de aan- en afvoer en opslag van 
materieel en materiaal in kunnen houden voor behoud en bescherming van bomen. Beide scenario’s 
zijn besproken binnen het projectteam van Vitens. Op basis van dit overleg is een scenario 
uitgewerkt. Tenslotte wordt een advies gegeven voor het meest boomvriendelijke scenario. 

In de aanbevelingen worden mogelijkheden genoemd voor herplant en opwaardering van het 
betrokken gebied. 
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Inleiding 
Bomeneffectanalyse 
De bomeneffectanalyse (hierna te noemen BEA) is een analyse van de mogelijke effecten van het 
definitief ontwerp op het duurzaam voortbestaan van de bij het project betrokken bomen (in huidige 
habitus op huidige standplaats). 
Uit de analyse volgt een richting gevend advies (van de mogelijkheden) tot duurzaam behoud van de 
bomen. Aan het duurzaam behoud zijn beschermingsmaatregelen en/of noodzakelijke aanpassingen 
van het ontwerp gekoppeld. Indien deze maatregelen of aanpassingen niet mogelijk zijn is het advies 
de boom te kappen, drastisch te snoeien of te ver-/herplanten. 

Deze BEA geeft inzicht in de mogelijke effecten van de geplande activiteiten op de conditie en 
toekomstverwachting van de boom en onderzoekt of en op welke wijze deze effecten tot een 
minimum te beperken zijn. Het onderzoek resulteert in een beoordeling van mogelijke knelpunten en 
motivering van de (mate van de) te verwachten projectinvloed op de aanwezige bomen, op basis van 
het projectplan. Op basis hiervan wordt het advies behoud of kap gegeven. 

Vraagstelling 
Vitens N.V. heeft de watertoren op de Wageningse berg verkocht. De aangrenzende waterreservoirs 
nemen de functie van de watertoren over. Hiervoor zal een verouderd gemetseld bodemreservoir 
vervangen worden door een groter, betonnen reservoir.  Daarnaast wordt er, ook in de nieuwe 
situatie, 1x/jaar circa 50m3 water gespuid. De wens bestaat hiervoor een voorziening te treffen zodat 
het water niet over de weg stroomt. 
Aan de Bomenconsulent is gevraagd een BEA uit te voeren. Dit betreft zowel bomen op het terrein 
van Vitens als ook aangrenzende percelen. 

Werkwijze 
In overleg met de opdrachtgever is het onderzoeksgebied nader bepaald.  
Met de uit te voeren BEA is in beeld gebracht:  
• wat de soort, conditie, diameter en toekomstverwachting van de bomen is; 
• welke mogelijke gevolgen er per boom kunnen zijn; 
• welke maatregelen genomen dienen te worden om de schade aan bomen te voorkomen/ 

beperken; 
• welke boomvriendelijke  alternatieven er zijn; 
• waar en hoe de meeste kwaliteit behouden kan blijven; 
• waar en op welke wijze herplant kan worden als compensatie voor te kappen bomen; 
• welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de groene kwaliteit van het 

betrokken gebied te stimuleren. 
Op basis van bovenstaande studie zijn 2 scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn binnen het 
projectteam van Vitens doorgesproken.  Op basis van deze terugkoppeling is een derde scenario 
opgesteld.  

Expertise Bomenconsulent 
Annemiek van Loon is beleidsadviseur en boomspecialist. Zij adviseert gemeenten bij infrastructurele 
projecten, het opstellen van boombeleidsplannen, boombeheerplannen en herzieningen van de APV.  
Ruim 10 jaar is zij examinator voor het certificaat European Tree Technician en verzorgt zij cursussen 
en gastlessen rondom boombeleid en -beheer.  Daarnaast schrijft zij regelmatig voor vakbladen en is 
adviseur van de landelijke Bomenstichting. 
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Huidige situatie 
Het terrein van Vitens ligt bovenop de Wageningse Berg in een bosrijke omgeving. Aan de west- en 
zuid zijde ligt een brede bosberm in gemeentelijk eigendom. Deze strook heeft een verwaarloosd 
karakter doordat er op diverse plaatsen grond en puin is gestort. Deze strook bevat een aantal 
volwassen eiken en zaailingen van hoofdzakelijk acacia en esdoorn. Ook zijn enkele taxus-en van 
hulst-zaailingen aangetroffen. In het zuidelijke deel van deze strook wordt incidenteel water gespuid. 

Aan de oostzijde ligt het terrein van het oude Wageningse voetbalstadion. Een bosstrook met een 
aantal volwassen beuken grenst direct aan het Vitens-terrein. De bosstrook bestaat uit een rijke rulle 
bodem met een dikke humuslaag. Het is duidelijk dat deze strook al geruime tijd met rust is gelaten. 
Dit is gunstig geweest voor de ontwikkeling van de bomen. 

Op het Vitens-terrein zelf staan de bomen rondom de waterreservoirs. Enkele bomen staan in het 
talud van de afdeklaag. De takken van de omliggende bomen reiken over het waterreservoir. 
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Bosberm aan de Generaal Foulkesweg met 
opslag van grond, puin en blad.

Bosstrook aan zijde oude stadion.

Het oude waterreservoir is afgedekt met een 
laag grond van circa een meter dik.

Op het oude waterreservoir staan geen bomen.
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Individuele boombeoordeling 
Werkwijze 
• Om bomen mee te wegen binnen het planproces is het van belang om ze goed in beeld te hebben. 

Voor iedere boom is daarom het volgende aangegeven: 
• Een uniek boomnummer;  
• De lokatie: op kaart is het boomnummer aangegeven;  
• Soort: de Nederlandse naam van de boom;  
• Diameter: diameter stam op 1.30m. hoogte, met een ondergrens van 5,7cm = 18cm    

stamomtrek.;  
• Conditie: de conditiebepaling is een momentopname van de groeiomstandigheden    

en o.a. de twijgbezetting, aanwezigheid dood hout en eventuele aantastingen en    
beschadigingen. De beoordeling van de conditie kent vijf gradaties:  
goed; voldoende; onvoldoende; slecht, dood.  

• Toekomstverwachting: bij de toekomstverwachting wordt op basis van vitaliteit,    
structuur en boomsoort samen met de conditie een inschatting gemaakt van de te    
verwachten levensduur van de boom:  
goed: >15 jaar; voldoende: 10-15 jaar; onvoldoende: 5-10 jaar; slecht: 0-5 jaar.  

• Kwaliteit: Voor de bomen zijn er drie waarderingscategorieën: A, B en C.  
Naast conditie en toekomstverwachting wegen de volgende aspecten mee: natuur-,    
beeldbepalende-, cultuurhistorische- of landschappelijke waarde, waarde voor de    
leefbaarheid of waarde voor stads- of dorpsschoon en de functionaliteit van de     
desbetreffende boom.  
A-bomen: de toppers (bijzonder of waardevol voor Wageningen); B-bomen: de     
subtoppers (bijzonder of waardevol voor het projectgebied); C-bomen: de overige    
bomen. 
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Boomnr Kwaliteit soort
diamet

er conditie
stuctuur 
toekomst Opmerking

1 c acacia 8 voldoende onvoldoende
onderstandig, 
groeit scheef

2 c esdoorn 5 voldoende onvoldoende
onderstandig, 
groeit scheef

3 c acacia 9 voldoende onvoldoende
onderstandig, 
groeit scheef

4 c esdoorn 10 voldoende onvoldoende

5 c acacia 9 voldoende onvoldoende

6 c esdoorn 6 voldoende onvoldoende

7 c esdoorn 8 voldoende onvoldoende 4-stam

8 c acacia 6 voldoende onvoldoende

9 c acacia 9 voldoende onvoldoende

10 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende onvoldoende

11 c acacia 8 voldoende onvoldoende

12 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende onvoldoende

13 b eik 95 voldoende voldoende

scheefstand en 
veel klimop door 

lichtconcurrentie is 
de boom scheef 

gegroeid. De 
klimop groeit tot in 

de kruin. 

14 b eik 75 goed goed

15 b eik 78 voldoende goed

16 c acacia 10 voldoende voldoende

17 c acacia 15 voldoende voldoende 2-stam

18 c acacia 10 voldoende voldoende

19 c acacia 7 voldoende voldoende

20 c acacia 14 voldoende voldoende

21 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende voldoende

22 c acacia 9 voldoende voldoende

23 c acacia 11 voldoende voldoende

24 c acacia 9 voldoende voldoende

25 c eik 68 voldoende onvoldoende

oude beschadiging 
stamvoet, waterlot 

op stam en ijle 
kroon

26 c acacia 75 dood dood
uitsluitend stam 
nog aanwezig

Boomnr

�8



�

27 c eik 63 voldoende voldoende

28 c eik 44 onvoldoende onvoldoende

29 c acacia 55 voldoende voldoende

30 c acacia 75 voldoende voldoende 2-stam

31 c acacia 45 voldoende voldoende

32 c
amerikaans
e vogelkers 58 slecht slecht

33 c eik 56 voldoende voldoende

34 b beuk 82 goed goed laag betakt

35 c beuk 67 goed voldoende plakoksel 

36 c eik 61 matig onvoldoende slechte kroon

37 c eik 77 voldoende matig

38 c eik 54 voldoende matig

39 b eik 95 goed voldoende

40 c eik 60 onvoldoende matig onderstandig

41 c beuk 53 voldoende voldoende

42 c berk 24 voldoende voldoende

43 c acacia 20 matig onvoldoende onderstandig

44 b eik 84 goed voldoende

45 c eik 77 voldoende matig

46 b beuk 65 goed goed

47 b beuk 70 goed goed

48 c
amerikaans
e vogelkers 16 voldoende voldoende

49 c acacia 11 voldoende voldoende

50 c acacia 6 voldoende voldoende

51 c acacia 9 voldoende voldoende

52 b eik 76 voldoende goed

53 b eik 69 voldoende goed

Kwaliteit soort
diamet

er conditie
stuctuur 
toekomst OpmerkingBoomnr
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Algemene bevindingen 

Over het algemeen verkeren de bomen in een goede conditie. Ook de toekomstverwachting is 
gemiddeld genomen voldoende. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat het bosstroken 
betreft met een extensief gebruik. Niet alle kleinere bomen zullen uit kunnen groeien tot evenwichtige 
grote exemplaren. Met name in de gemeentelijke bosberm staan veel zaailingen van acacia en 
esdoorn. Veel staan aan de rand of binnen de kroonprojectie van de grotere eiken en groeien scheef 
naar het licht. Dit doet echter niets af aan hun conditie en is zeer gewoon in bosrandsituaties. Wel is 
voor een aantal zaailingen de toekomstverwachting onvoldoende vanwege de standplaats dicht langs 
de rijweg. Hierdoor hebben de scheefgroeiende boompjes geen uitgroeimogelijkheden. 
Op het terrein van Vitens en in de bosstrook zijde Wageningse stadion zijn veel minder zaailingen te 
vinden. Enerzijds komt dat door de schaduwwerking van de beuken, anderzijds wordt op en rond de 
waterreservoirs waarschijnlijk met enige regelmaat gemaaid. De beuken aan de stadionzijde zijn tot 
op de grond betakt en verkeren in een goede conditie. Boom 35 heeft een plakoksel wat wil zeggen 
dat de aanhechting van een stamdeel onzeker is. Op termijn zou deze uit kunnen breken. 
Boom 39 is een zeer oude eik in goede conditie met de grootste stamdiameter, 95 cm. 
Binnen het projectgebied zijn geen bomen met een A-kwaliteit beoordeeld. 

  

�10

De grotere eiken 13, 14 en 15 met daaronder 
de zaailingen 1 t/m 12.

15
14

13

33

34

35

36

Wortelingroei in het oude waterreservoir (foto: 
Vitens)

De stam- en stamvoetbeschadiging van boom 
25.

Aan de oostzijde staat een aantal beuken, 
deels op het Vitens-terrein en deel daarbuiten.
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Groeiplaatsbeoordeling 
Algemeen genomen zijn de groeiomstandigheden gunstig. Alle bomen staan in een open grond 
situatie. Er is sprake van een hangwaterprofiel. De bodem is matig tot zeer humusrijk.  
De bosberm aan de Generaal Foulkesweg is plaatselijk verdicht daar waar veel gereden wordt. Daar 
waar er onderbegroeiing is is de bodem meer geschikt voor wortelgroei. Naast bodemverdichting is 
hier ook gevaar voor de bovengrondse delen. Zo heeft boom 25 duidelijke aanrijdschade. De schors 
laat los en het kernhout ligt bloot. Een stamvoetschade kan op termijn leiden tot windworp. Bij deze 
boom is dat voorlopig nog niet aan de orde. 

Aan de zijde van het oude Wageningse stadion hebben de bomen vrij spel gehad. Er is geen sprake 
van bodemverdichting en de bodem is voldoende humusrijk.  
Op het Vitens-terrein heeft een aantal bomen geprofiteerd van het vocht/ condens in het oude 
waterreservoir. Hoewel dit niet nader is onderzocht  is het aannemelijk dat dit voornamelijk de wortels 
betreft van de bomen die in het  grondtalud van het waterreservoir staan. Ook de dikte van deze 
wortels is niet nader onderzocht. 
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Daar waar onderbegroeiing aanwezig is is de bodem goed doorwortelbaar.

15

14
25

26

27 28

Slechte aanhechting (plakoksel) bij boom 35Boom 39 is een grote, vitale eik waarvan een 
gesteltak tot ver over het waterreservoir reikt.

39
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Bij boom 37 (beuk) zitten beduidend dikkere 
wortels richting het waterreservoir. Toch 
beperkt de dikte zich hier tot 4cm.

De wortels van de beuken hebben ook hier de 
bodem tot op een diepte van 80 cm 
geoccupeerd. 

Proefielkuil 80cm diep tussen boom 39 en 
huidige talud. De bovenste 20 cm is een rijk 
doorwortelde oude strooisellaag. Aan de 
boomzijde is een kabel (groen) aangetroffen 
die niet op de aangereikte tekening staat.

Vanaf 20 cm wordt de bodem wat schraler 
maar is met 5-7% nog steeds rijk aan organisch 
materiaal. Dat blijkt ook uit de beworteling die 
tot op 80cm. diepte is aangetroffen tot een 
dikte van 2cm.

Vanaf 80 cm. is schraal geel zand aanwezig 
waarin wortels ontbreken.

Op de voorgrond de profielkuil bij boom 39, 
daarachter de profielkuil bij boom 45.
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Knelpunten 
Voorgenomen werkzaamheden 
Nieuwbouw 
Voor het nieuw te bouwen waterreservoir wordt een werkruimte van maximaal 1.5m buiten de wand/
fundering van het nieuw te bouwen reservoir gehanteerd. De werkgrens komt ongeveer overeen met 
de grondlijn van het huidige talud. Bij deze BEA wordt ervan uit gegaan dat de afdeklaag van het 
nieuwe waterreservoir niet verder reikt dan deze werkgrens. Indien dichter bij de bomen, op niet 
ontgraven terrein, wordt opgehoogd dan bestaat er een risico op afsterving van wortels. Ophoging 
tegen de stam kan stamrot tot gevolg hebben en is niet acceptabel.  
Aan de westzijde zijn er geen knelpunten voor te behouden bomen. Aan de oostzijde zal een deel van 
het wortelpakket van boom 39, 40, 44, 45 en 46 worden afgegraven. Wanneer dit beperkt blijft tot 
1.25 m. uit de stamvoet dan is dit acceptabel. 
Voor de werkzaamheden is de inzet van een bouwkraan nodig. De kroon van een aantal bomen aan 
de oostzijde reikt over de bouwplaats. Wanneer uitsluitend vanaf de westzijde gewerkt wordt kan een 
groot deel van deze kronen behouden blijven. Boom 39 heeft een grote gesteltak boven het reservoir 
en maakt het manoeuvreren met de bouwkraan lastig.   
Logistiek en opslag 
De afdeklaag zal tijdelijk opgeslagen worden en later worden hergebruikt als afdeklaag voor het 
nieuwe reservoir. Het gaat om circa 700m3. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat uit te graven grond 
onder het waterreservoir afgevoerd wordt. Hier zal het waarschijnlijk gaan om geel zand. 
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Boom 39 heeft een belangrijke gesteltak boven 
het reservoir. Inkorten tot max. 1,5m. is mogelijk 
zonder conditieverlies voor de boom. Indien 
verder inkorten nodig blijkt zal dit ingrijpend zijn 
voor de boom maar is herstel mogelijk.

Het witte meetlint op het talud geeft de grens 
van het nieuw te bouwen reservoir aan. De 
werkgrens ligt 1.5m. buiten dit reservoir en komt 
ongeveer overeen met de voet van het talud.
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Aan de westzijde is slechts de ruimte van aanwezige storthopen hiervoor geschikt maar ontoereikend 
in omvang. Het stadionterrein aan de oostzijde biedt een ruimere mogelijkheid voor het gronddepot. 
Toegang tot het oostelijke terrein voor zwaar materieel is niet mogelijk zonder kap of rigoreuze snoei. 
Tussen de stamvoeten van 39 en boom 45 is slechts 6 meter ruimte.  
Aangegeven is dat 2 a 3 bouwunits, 2 opslag- en 3 afvalcontainers nodig zijn. De oostzijde biedt ook 
hiervoor het meeste ruimte. Eventueel kan dit ‘bouwdorp’ ook aan de westzijde gesitueerd worden. 
Dan zullen de auto’s van de bouwvakkers op enkele honderden meters aan de noordzijde van de 
Generaal Foulkeslaan geparkeerd moeten worden. 
 

Optimalisatie infiltratievoorziening 
Herprofilering van de lokatie waar momenteel grond en groenafval is opgeslagen volstaat om de 
50m3 spuiwater te laten infiltreren. Wanneer verdichting door inrijden wordt voorkomen blijft de 
infiltratiecapaciteit, gezien de hoogteligging en de bodemopbouw, gegarandeerd. Het spuiwater 
infiltreert snel en heeft geen negatieve effecten door vernatting. Een verdere vegraving/ afgraving van 
het terrein is hiervoor niet nodig. 

Flora en fauna 
In de concept-natuurtoets (EcoGroen 22-02-2018)  
wordt een eekhoornnest genoemd. De boom met het 
nest valt ca. 100m. buiten de werkgrens.  
Indien een brede toegang tot het bouwterrein vanaf de 
oostzijde wordt gerealiseerd moet een aantal grote 
bomen met een groot kroonoppervlak worden gekapt. 
Op de afbeelding hiernaast is de kroon van boom 39 
rood omcirkeld. Dit kan mogelijke gevolgen hebben 
voor vleermuisroutes. Bij kap aan de westzijde is dit in 
minder mate aan de orde. Het gaat hier om slechts 1 
volwassen eik met een gering kroonoppervlak (zie 
blauwe cirkel). 
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De oranje stippellijn indiceert de contouren van 
de werkgrens. Boom 28, 29, 30, 38, 41, 42 en 43 
zullen voor de bouw in ieder geval gekapt 
worden. 
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Scenario’s 
Aan de hand van bovengenoemde werkzaamheden worden twee scenario’s geschetst. 
Scenario 1: 
Hier wordt uitsluitend gewerkt vanaf de oostzijde. Er wordt gebruik gemaakt van het terrein van het 
oude stadion voor opslag van materiaal, materieel, het parkeren van auto’s en het gronddepot. Voor 
de entree van het bouwterrein een strook vrij gekapt zodat een kraan kan manoeuvreren en kan 
werken. Boom 39 en 45 verdwijnen. De rode gebieden (2) blijven gevrijwaard van alle activiteiten en 
worden met bouwhekken afgezet. 

Boombeschermingsmaatregelen: 
• deskundige snoei om doorgang vrij te maken voor bouwkraan; 
• inpakken van vrijkomende beukenstammen met jute; 
• hekken plaatsen rondom rode zone; 
• rijplaten aanleggen in doorgang; 
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Scenario 2: 
Bij scenario 2 wordt vanaf de westzijde gewerkt. Hiervoor wordt boom 16 t/m/ 26 gekapt. Het 
gronddepot komt direct langs de Generaal Foulkesweg te liggen. De bouwketen met 
parkeergelegenheid worden geplaatst op het terrein aan de oostzijde. Vanaf dit terrein wordt een 
smalle toegang (2) van 5 meter gemaakt voor licht materiaal en personen. De rode gebieden (3) 
blijven gevrijwaard van alle activiteiten en worden met bouwhekken afgezet. 

Boombeschermingsmaatregelen: 
• deskundige snoei om doorgang vrij te maken voor bouwkraan; 
• hekken plaatsen aan zijde doorgangen rode zone; 
• rijplaten aanleggen in doorgang oostzijde. 
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Scenario 1 scenario 2

Voordelen veel ruimte om te werken de oudste en grootste boom blijft 
gespaard

ruime opslagmogelijkheden bomenrij aan oostzijde blijft in takt

Straataanzicht aan westzijde blijft in 
takt.

De waarde van de te kappen bomen is 
lager dan bij scenario 1

Nadelen De bosrand aan de oostzijde wordt 
zwaar aangetast door kap en 
kroonsnoei grote bomen.

Tijdelijk kaal aanzicht vanaf de 
straatzijde.

Boom 46 moet beschermd worden 
tegen zonnebrand omdat deze wordt 
blootgesteld aan zonlicht door kap 
buurbomen.

Te weinig ruimte voor gronddepot zodat 
transport naar oostelijke zijde 
noodzakelijk is = extra uitstoot

Ingrijpende boombeschermende 
maatregelen.

meer laad- en losactiviteiten op de 
openbare weg met overlast en 
veiligheidsrisico’s tot gevolg. 

Bedekkingsgraad kronendak neemt 
substantieel af.
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Terugkoppeling en advies 
Terugkoppeling 
Op basis van de boombeoordeling en de beide scenario’s is een terugkoppeling geweest met Vitens 
welke heeft geleid tot een derde scenario. De belangrijkste punten die hebben geleid tot het derde 
scenario zijn: 
• het gronddepot aan de westzijde is ongewenst; het is onmogelijk om op deze beperkte ruimte 

700m3  los te storten zonder:  
1. groeiplaatsen van te behouden bomen op te hogen; 
2. de verkeersveiligheid te verminderen (zicht in de bocht wordt ontnomen); 
3. zonder gevaar op instorten en risico’s voor spelende kinderen. 

• parkeergelegenheid voor betrokken bouwvakkers aan de overzijde van de Generaal Foulkesweg 
zal veiligheidsrisico’s met zich meebrengen; veelvuldig oversteken. 

• de manoeuvreerruimte voor de bouwkraan blijkt veel snoeiwerk en daarmee aantasting van de 
kronen met zich mee te gaan brengen. Bij een aantal beuken ontstaat bovendien het risico op 
zonnebrand door blootstelling van de bast aan zonlicht. Daarom wordt gezocht naar nieuwe 
mogelijkheden aan de westzijde. 

• Door rekening te houden met doorrijdhoogte van specifiek vrachtwagens (4m.) maakt dat er minder 
snoei nodig is aan de oostzijde dan waarvan is uitgegaan bij scenario 1 en 2.  

• De bosstrook aan de westzijde is sterk aangetast door verdichting en inrijden. 
Herstelwerkzaamheden na de bouwactiviteiten kunnen hier zorgen voor een opwaardering van het 
gebied ten opzichte van de huidige situatie.  

• Om een verdere verdichting van de bodem in de weststrook te voorkomen wordt voor beide 
scenario’s geadviseerd de toeritten tot de watertoren en de waterbassin duidelijk af te zetten. Dit 
maakt herstel van de struiklaag mogelijk en stimuleert het ontstaan van een mozaïekvegetatie (zie 
verderop bij herplant / herstel. 

• Indien het talud van de nieuwe afdeklaag dichter bij boom 39 komt dan 1m. afstand dan dient een 
grondkering te worden aangebracht. De grondkering kan en houten of stalen damwand zijn die 
voorkomt dat dicht bij de boom ontgraven of opgehoogd moet worden. 
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Een voorbeeld van een grondkering 
om de groeiplaats te vrijwaren. 
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Scenario 3 
In scenario 3 zijn logistiek en boombehoud nader uitgewerkt.  
• Het gronddepot heeft is op schaal aangegeven. De lokatie is indicatief maar geeft het benodigde 

ruimtebeslag weer. 
• Door de opstelplaats van de kraan aan de westzijde kunnen de afmetingen aan de toerit aan de 

oostzijde beperkt blijven tot 4m. hoog en 4m. breed. Hiervoor hoeven geen extra bomen te worden 
gekapt. Wel dient de doorgang beschermd te worden met rijplaten en hekken aan weerszijden. 
Boom 27 zal gekapt moeten worden om de kraan ruimte te geven. 

• De rood gemarkeerde gebieden betreffen no-go zones voor bouw- en opslagactiviteiten en worden 
afgezet met bouwhekken. Uitsluitend boven het nieuwe reservoir en boven de werk-entrees wordt 
gesnoeid. Verder blijven in de rode zones alle bomen ongemoeid. 

• De lokaties inritten voor de inritten van de watertoren en de service-ingang van Vitens zijn 
aangegeven.  

• Boom 39 dient tot een meter uit de stamvoet gevrijwaard te blijven van vergraving en ophoging. 
Indien noodzakelijk kan een keermuur met lokale damwand een oplossing bieden. 
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Aanbevelingen 
Grondwal 
Geadviseerd wordt om een aarden wal aan de westzijde langs de Generaal Foulkesweg aan te 
brengen meelopend met het wegprofiel. Dit vormt een barrière tegen het storten van grond en 
groenafval. Verderop langs de Generaal Foulkesweg richting de Oranjelaan ligt over een grotere 
afstand een dergelijke wal. Dit voorbeeld kan doorgezet worden in het projectgebied. 
Daarnaast voorkomt de grondwal dat spuiwater op de rijweg komt. Wanneer deze wal niet verder reikt 
dan 2 m. uit de wegrand zullen aanwezige bomen hierdoor niet benadeeld worden. 

Begrenzen toeritten 
De toeritten tot de watertoren en de waterreservoirs kunnen worden begrensd met boomstammen 
van te vellen bomen. De boomstammen belemmeren enerzijds het inrijden en vuilstort in de 
bosstrook. Anderzijds vormen de stammen een habitat voor kleine insecten om vervolgens weer een 
fourageerplek te bieden voor kleine zangvogels en spechten. 

Herplant/ herstel 
Ontstane gaten kunnen herplant worden. Hiertoe dient eerst verdichting van de groeiplaats 
opgeheven te worden. Aan de oostzijde wordt geadviseerd te herplanten met beuk vanwege de meer 
schaduwrijke groeiomstandigheden. Jonge beuk kan de lichtconcurrentie met bestaande beuk beter 
aan dan jonge eik. Aan de westzijde wordt geadviseerd te herplanten met eik. Hier zijn meer 
lichtgaten in de beplanting en maakt jonge eik meer kans. Bovendien kan zich onder eik een rijkere 
mantelvegetatie ontwikkelen door een betere lichttoetreding.  
Aanplant van kwekerijbomen dient uitsluitend buiten de kroonprojectie van bestaande bomen te 
worden gebeuren. 
De aanwezige zaailingen van hulst en taxus kunnen verder uitgroeien onder de kroonprojecties van 
de grotere eiken. Op de lichtplekken kan een braamstruweel ontstaan.  
Er wordt geadviseerd gebruik te maken van autochtoon plantmateriaal. 
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Bergafwaarts richting de Oranjelaan begeleiden 
aarden wallen de Generaal Foulkeslaan en 
beschermen het achterliggende bos tegen inparkeren 
en uitwijken.
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Bijlage: Boominventarisatie met kaplijst 
In een afzonderlijke bijlage is een excelbestand met eigendomssitutatie en advies per scenario 
toegevoegd. 
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Boomnr Kwaliteit soort diameter conditie stuctuur 
toekomst Opmerking scenario 3

1 c acacia 8 voldoende onvoldoende

onderstandi
g, groeit 
scheef behoud

2 c esdoorn 5 voldoende onvoldoende

onderstandi
g, groeit 
scheef behoud

3 c acacia 9 voldoende onvoldoende

onderstandi
g, groeit 
scheef behoud

4 c esdoorn 10 voldoende onvoldoende behoud

5 c acacia 9 voldoende onvoldoende behoud

6 c esdoorn 6 voldoende onvoldoende behoud

7 c esdoorn 8 voldoende onvoldoende 4-stam behoud

8 c acacia 6 voldoende onvoldoende behoud

9 c acacia 9 voldoende onvoldoende behoud

10 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende onvoldoende behoud

11 c acacia 8 voldoende onvoldoende behoud

12 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende onvoldoende behoud

13 b eik 95 voldoende voldoende

scheefstand 
en veel 

klimopdoor 
lichtconcurr
entie is de 

boom scheef 
gegroeid. 
De klimop 

groeit tot in 
de kruin. behoud

14 b eik 75 goed goed behoud

15 b eik 78 voldoende goed behoud

16 c acacia 10 voldoende voldoende behoud

17 c acacia 15 voldoende voldoende 2-stam behoud

18 c acacia 10 voldoende voldoende behoud

19 c acacia 7 voldoende voldoende behoud

20 c acacia 14 voldoende voldoende behoud

21 c
amerikaans
e vogelkers 6 voldoende voldoende behoud

22 c acacia 9 voldoende voldoende behoud

23 c acacia 11 voldoende voldoende behoud

24 c acacia 9 voldoende voldoende behoud

Boomnr

�23



�

25 c eik 68 voldoende onvoldoende

oude 
beschadigin
g stamvoet, 
waterlot op 
stam en ijle 

kroon behoud

26 c acacia 75 dood dood

uitsluitend 
stam nog 
aanwezig behoud

27 b eik 63 voldoende voldoende kap

28 c eik 44 onvoldoende onvoldoende kap

29 c acacia 55 voldoende voldoende kap

30 c acacia 75 voldoende voldoende 2-stam kap

31 c acacia 45 voldoende voldoende behoud

32 c
amerikaans
e vogelkers 58 slecht slecht behoud

33 c eik 56 voldoende voldoende behoud

34 b beuk 82 goed goed laag betakt behoud

35 c beuk 67 goed voldoende plakoksel behoud

36 c eik 61 matig onvoldoende
slechte 
kroon behoud

37 c eik 77 voldoende matig behoud

38 c eik 54 voldoende matig kap

39 b eik 95 goed voldoende behoud

40 c eik 60 onvoldoende matig
onderstandi

g behoud

41 c beuk 53 voldoende voldoende kap

42 c berk 24 voldoende voldoende kap

43 c acacia 20 matig onvoldoende
onderstandi

g kap

44 b eik 84 goed voldoende behoud

45 c eik 77 voldoende matig behoud

46 b beuk 65 goed goed behoud

47 b beuk 70 goed goed behoud

48 c
amerikaans
e vogelkers 16 voldoende voldoende behoud

49 c acacia 11 voldoende voldoende behoud

50 c acacia 6 voldoende voldoende behoud

51 c acacia 9 voldoende voldoende behoud

52 b eik 76 voldoende goed behoud

Kwaliteit soort diameter conditie stuctuur 
toekomst Opmerking scenario 3Boomnr
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53 b eik 69 voldoende goed behoud

Kwaliteit soort diameter conditie stuctuur 
toekomst Opmerking scenario 3Boomnr
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