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1 Inleiding 

In opdracht van Staatsbosbeheer beheereenheid Emmen-Sleen 

heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal een (BVC) 

boomveiligheidscontrole uitgevoerd op de beukenlaan aan het 

Matenpad in Emmen. 
 

Doel van het onderzoek 

Middels de boomveiligheidscontrole worden de risico’s voor de omgeving in kaart gebracht. Ook 

is de kwaliteit van de houtopstand in beeld gebracht. In figuur 1 is de locatie te zien. De 

boomveiligheidscontrole is uitgevoerd op 17 juni 2019. 

 

Zorgplicht 

Met dit onderzoek voldoet de boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 

6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek, mits de in het advies aangegeven maatregelen worden 

uitgevoerd (onderzoeksplicht en verhoogde zorgplicht). 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk (twee) wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden gehanteerd 

zijn en wat de functie hiervan is. De resultaten van boomveiligheidscontrole worden vermeld in 

hoofdstuk drie van dit rapport. In hoofdstuk vier wordt op basis van de onderzoeksgegevens 

een conclusie en advies geformuleerd. In bijlage 1 is de tekening met boomnummers 

opgenomen. Bijlage 2 is de Excellijst met de BVC gegevens. Bijlage 3 bevat een aantal foto’s. 

Figuur 1: Locatie Matenpad Emmen  
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2 Onderzoeksmethode 

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor de inventarisatie en boomveiligheidscontrole: 

 

1. Inventarisatie en conditiebepaling van het bomenbestand.  

2. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen 

worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.  

3. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd.  

4. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld 

hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving.  

 

Hieronder vindt u de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht. 

2.1 Inventarisatie  

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wordt 

bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk 

basisinformatie over de bomen. 

 

Inventarisatie 

Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele 

gegevens opgenomen, als stamomtrek en conditiebepaling. 

 

Conditiebepaling 

De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van een boom. Bij de 

conditiebepaling is door ons onderscheid gemaakt tussen de volgende vier categorieën: 

 

Goed  De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder 

goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats. 

 

Redelijk Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen 

duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom. 

 

Matig  Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van 

de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de 

kroon. 

 

Slecht  Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met 

zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout. 

2.2 Boomveiligheidscontrole  

Wanneer een boomeigenaar onvoldoende zorg heeft besteed kan hij in geval van schade, 

veroorzaakt door zijn boom(tak), daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Om deze 

aansprakelijkheid af kunnen wenden, is het noodzakelijk dat een boomeigenaar voldoende zorg 

besteedt aan zijn bomen. Enerzijds bestaat deze zorg uit het plegen van onderhoud en 

anderzijds uit het controleren van de bomen op veiligheid. 
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Zorgplicht 

Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen 

van zorgplicht: 

1. Bij de algemene zorgplicht is de boomeigenaar verplicht om zijn bomen regelmatig en 

systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen. Vervolgens moet hij indien 

nodig, actie ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan het plegen van onderhoud of 

het laten uitvoeren van een vervolgonderzoek. 

2. De verhoogde zorgplicht houdt in dat een boomeigenaar op plaatsen met een verhoogde 

gevaarzetting zijn bomen tenminste eenmaal per jaar moet controleren. Een verhoogde 

gevaarzetting wordt bepaald door verschillende zaken, zoals de locatie waar de boom 

staat en de kwaliteit en de leeftijd van de boom. Ook hier geldt dat de beoordeling 

systematisch en op deskundige wijze moet plaats vinden. 

3. Tenslotte kennen we de onderzoeksplicht. Deze geldt voor bomen waarbij tijdens de 

visuele boomveiligheidscontrole gebreken en/of symptomen zijn waargenomen die op 

een mogelijke verzakking van de boom duiden. Omdat hiervan visueel niet vast te 

stellen is of het een gevaar voor de omgeving oplevert, dient er een aanvullend nader 

onderzoek plaats te vinden. 

 

VTA methode 

De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De 

afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Door middel van deze methode wordt het 

breukrisico van een boom visueel beoordeeld op grond van bouw en groeigedrag.  

 

Bij de VTA controle wordt onderscheid gemaakt tussen verzwakkingen die zijn waargenomen in 

de kroon, stam en stamvoet van de boom. Er wordt onder meer gecontroleerd op zaken als de 

aanwezigheid van schimmels, holten en inrottingen, mechanische belasting, inrottende 

snoeiwonden, plakoksels en dood hout. Naast de waargenomen VTA afwijkingen is per boom 

een conclusie en advies gegeven. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de 

volgende categorieën: 

 

Goedgekeurd Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden 

aangetroffen die op een defect wijzen; 

 

Attentieboom Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt, maar waarvan duidelijk is 

dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden 

als attentieboom aangeduid; 

 

Risicoboom Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico 

veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het 

moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico 

veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom.  

 

Afgekeurd Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd 

risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van 

veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden. 
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2.3 Toekomstverwachting 

De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken, 

groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de bouwplannen. 

Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: 

 

o Goed      toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei; 

o Redelijk   toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei; 

o Matig      toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei; 

o Slecht      toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei. 

 

 

3 Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in bijlage 2. Hieronder een uitleg van de 

resultaten. 

3.1 Inventarisatie  

In totaal zijn 27 individuele bomen geïnventariseerd en gecontroleerd op boomveiligheid. De 

bomen staan langs een half-verhard pad wat vanuit het bos richting de stad Emmen loopt. Het 

half-verhard pad staat bekend als Matenpad. Het gaat in alle gevallen om de gewone beuk, 

Fagus sylvatica. In bijlage 1 is de tekening met boomnummers opgenomen. 

3.2 Conditiebepaling 

Op basis van de conditiebepaling blijkt dat ongeveer de helft van de bomen een matige conditie 

heeft (14 stuks). Totaal 8 bomen hebben nog een redelijke conditie, voldoende bladbezetting en 

takscheutlengte. Bij 5 bomen is de conditie bepaald als slecht. Wel is het algehele beeld dat de 

bomen hinder ondervinden van de droge omstandigheden. Het blad is kleiner en heeft geen 

goede cel spanning. 

3.3 VTA 

Vanwege de aanwezigheid van dood hout worden alle bomen ingedeeld in de klasse Risicoboom. 

Het pad wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers wat een verhoogd risico op (letsel) 

schade met zich mee brengt. Het gaat echter niet alleen om dood hout. De bijkomende 

mechanische problemen als ingerotte snoeiwonden, slechte kroonopbouw, zware zijarmen, 

voorkomen dat bomen na snoei weer ingedeeld zouden kunnen worden als zijnde goedgekeurd. 

3.4 Toekomstverwachting 

De toekomstverwachting van de bomen is over het algemeen, totaal bij 20 bomen slecht (0-5 

jaar). Bij 7 bomen is de toekomstverwachting matig (5-10 jaar). Het is echter een gegeven dat 

als er een aantal beuken in een laan uitvalt, de rest van de laan ook snel zal uitvallen, het 

zogenaamde domino effect. Beuken hebben een erg dunne bast en zijn dan ook zeer gevoelig 

voor zonnebrand. 
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4 Conclusie en advies 

 
De conclusie luidt dat de beukenlaan een beperkte toekomstverwachting heeft. Intensief gebruik 

van het Matenpad brengt een verhoogd risico met zich mee. Om de risico’s te beperken zullen 

de bomen zeer intensief moeten worden ontdaan van dood hout. Ook al wordt dat uitgevoerd 

zal een aantal bomen binnen afzienbare tijd toch uitvallen. Gezien de (extreem) droge 

omstandigheden zal dit proces alleen maar in een versneld tempo gaan. Verminderde 

bladbezetting heeft als gevolg dat de conditie verder achteruit zal gaan. Mechanisch is er nogal 

wat mis met de beuken, slechte kroon opbouw in combinatie met éénzijdige kronen door de 

geringe plantafstand, ingerotte snoeiwonden en zeer zware zijarmen. Hierdoor neemt de 

toekomstverwachting, ook van de bomen met een redelijke conditie, verder af. 

 

Het advies luidt dan ook om de laan in zijn geheel te vellen en een plan op te stellen om nieuwe 

bomen te planten. Een gedeelte laten staan is bij een beukenlaan geen optie vanwege het 

domino effect. De aanleg van de juiste ondergrondse groeiplaats maakt het mogelijk een 

nieuwe laan aan te planten die vele tientallen jaren gehandhaafd kan blijven. 

 

 

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 18 juni 2019. 

 

 

 

 

Ing. W.A. van Ginkel 

Directeur 

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal 

 

© Pius Floris Boomverzorging 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

in enige vorm of op enige wijze, 

zonder voorafgaande toestemming van de auteur.  

 

Informatie: www.piusfloris.nl 

 

 

http://www.piusfloris.nl/
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Bijlage 1: Tekening en boomnummers 

In deze bijlage staat de situatiefoto weergegeven, inclusief boomnummers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: Inventarisatie gegevens 

UID 
Boomsoort 
(Latijns) 

Boomsoort 
(Nederlands) 

Hoogte in 
meters omtrek Conditie TKV Kroon VTA Afwijkingen 

1 Fagus sylvatica Gewone beuk 18-24 m 197 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom taksterfte in de top 

2 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 229 cm Redelijk 5-10 jaar dood hout risicoboom matige kroonopbouw 

3 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 261 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom klimop begroeiing op stam, lekpits 

4 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 213 cm Slecht 0-5 jaar dood hout afgekeurd minimale bladbezetting 

5 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 193 cm Matig 5-10 jaar dood hout risicoboom éénzijdige kroon 

6 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 185 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom dubbele koptak, ingerotte snoeiwonden 

7 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 257 cm Redelijk 0-5 jaar dood hout risicoboom éénzijdige kroon', zware zijarmen, holtes 

8 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 251 cm Redelijk 5-10 jaar dood hout risicoboom stamverdikking, zware dubbele koptak 

9 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 216 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom slechte kroonopbouw, veel stamschot 

10 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 231 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom slechte éénzijdige (zware) kroon, ingerotte snoeiwonden 

11 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 228 cm Redelijk 0-5 jaar dood hout risicoboom ingerotte snoeiwonden, éénzijdige krron met zware zijarmen 

12 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 211 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom zwam op snoeiwond, scheefstand, éénzijdige kroon 

13 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 270 cm Matig 5-10 jaar dood hout risicoboom slechte kroonopbouw, zware zijarmen 

14 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 253 cm Redelijk 0-5 jaar dood hout risicoboom ingerotte snoeiwonden, zware zijarmen 

15 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 226 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom ingerotte snoeiwonden, dubbele zware top 

16 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 172 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom scheefstand, bast necrose 

17 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 200 cm Slecht 0-5 jaar dood hout afgekeurd ingerotte snoeiwonden, zware dubbele top, bladbezetting beperkt 

18 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 192 cm Redelijk 0-5 jaar dood hout risicoboom scheefstand, matige kroonopbouw 

19 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 181 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom dubbele top, veel stamschot 

20 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 211 cm Slecht 0-5 jaar dood hout afgekeurd ingerotte snoeiwonden, veel stamschot, taksterfte in top 

21 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 168 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom plakoksel, taksterfte in kroon, dubbele top 

22 Fagus sylvatica Gewone beuk 15-18 m 77 cm Redelijk 5-10 jaar voldoende goedgekeurd vervormingen op stam 

23 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 254 cm Matig 0-5 jaar dood hout risicoboom zware zijarmen, taksterfte in top, zware kroon 

24 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 173 cm Redelijk 5-10 jaar dood hout risicoboom dubbele zware top 

25 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 167 cm Matig 5-10 jaar dood hout risicoboom lichte scheefstand, éénzijdige kroon 

26 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 218 cm Slecht 0-5 jaar dood hout afgekeurd holte in stamvoet, taksterfte in kroon, slechte kroonopbouw 

27 Fagus sylvatica Gewone beuk > 24 m 176 cm Slecht 0-5 jaar dood hout afgekeurd lekpits op stamvoet, holtes in stam, ingerotte snoeiwond 
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Bijlage 3 Foto’s 

 

 

 


