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1 Inleiding 
In opdracht van De Bomenmakelaar is een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het 

verplantbaarheidsonderzoek richt zich op een groot aantal eiken (Quercus robur) langs het fietspad 

van de Kanaalweg en de Drongelens kanaal te Vught.  

 

De aanleiding voor het verplantbaarheidsonderzoek is dat het Waterschap Aa en Maas de opgave 

heeft gekregen de dijk langs het kanaal waar het fietspad op gesitueerd is te verbeteren. In het talud 

van deze dijk staan vele meerstammige eiken (bomen met karakter) waarvan het Waterschap er 

aantallen uit wil halen om defecten in de dijk te voorkomen. De Bomenmakelaar heeft De 

Boomingenieur gevraagd te onderzoeken welke eiken in de dijk verplantbaar zijn. 

 

Het verplantbaarheidsonderzoek, dat aan De Boomingenieur is voorgelegd, bevat de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Is het mogelijk om enkele bomen duurzaam te verplanten in hun huidige 

verschijningsvorm? 

 

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd op 30 augustus 2017 door J. Eichholtz, boomtechnisch 

adviseur bij De Boomingenieur. Dit rapport bevat een uitwerking van de onderzoeksresultaten en de 

daaropvolgende conclusies en aanbevelingen.  

 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de onderzoekslocatie en een boominventarisatie. Het derde 

hoofdstuk omschrijft de beoordelingsfactoren zoals technische geschiktheid, boven- en 

ondergrondse obstakels etc. Hoofdstuk 4 bevat aanvullend onderzoek waarin onder andere de 

wortelkluit onderzocht en voorbereid dient te worden. In het laatste hoofdstuk zal een 

verplantbaarheidsadvies worden opgesteld met de benodigde aanbevelingen.   
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2 Huidige situatie 
Dit hoofdstuk omschrijft de huidige situatie van de locatie, fietspad Kanaalweg, en middels een 

boominventarisatie wordt de huidige toestand van de te verplanten bomen weergegeven. 

2.1 Fietspad Kanaalweg 

Het fietspad aan de Kanaalweg, gelegen in Vught, ligt boven op de dijk langs het Drongelens Kanaal, 

welke in beheer is bij Waterschap Aa en Maas. In het talud van de dijk tussen het kanaal en het 

fietspad staan vele meerstammige eiken en enkele andere boomsoorten. Meerstammige eiken zijn 

veelal ontstaan doordat deze gebruikt werden als hakhout. Bij het terugzetten van een eik 

ontstonden er twee of drie nieuwe stammen. Deze eiken zijn nu grillig van vorm en worden ook wel 

karakterbomen genoemd. 

2.2 Boominventarisatie 

Het aantal eiken in het talud is te groot om ze allemaal in een inventarisatie op te nemen. Er is 

besloten een kleine selectie te maken van de meest geschikte bomen voor verplanting. Uiteindelijk 

zijn er twee eiken over gebleven. Het onderzoek zal dan ook alleen over deze twee eiken gaan. In 

onderstaande afbeelding zijn de bomen in kaart gebracht en voorzien van een boomnummer. 

De twee te verplanten eiken zijn opgenomen in een bomeninventarisatie. In deze inventarisatie zijn 

niet alleen de boomhoogten, diameters en andere maatvoeringen opgenomen, maar ook aspecten 

zoals, conditie, kwaliteit, toekomstverwachting, boomwaarde et cetera. In de hierop volgende 

paragrafen volgt een korte toelichting op een aantal inventarisatieaspecten. De volledige lijst met 

inventarisatiegegevens is terug te vinden in bijlage 1 van dit rapport. In bijlage 2 bevinden zich foto’s 

van de bomen. 

 

  

Afbeelding 1: Locatie en onderzoeksbomen met nummer 
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2.2.1 Conditie 

De bomen in dit onderzoek hebben een redelijke tot goede conditie. Bij onderzoek naar de conditie 

van de boom wordt onder meer gekeken naar kroonvulling, scheutlengte en knopzetting, de 

aanwezigheid van afstervende takuiteinden en regelmatige (dikte)groei. Daarnaast wordt gekeken 

naar de aanwezigheid van schimmels en hun specifieke uitwerking op de boom.  

  

2.2.2 Kwaliteit 

De kwaliteit van de onderzoeksbomen is over het algemeen redelijk. Bij het bepalen van de kwaliteit 

wordt in de eerste plaats gelet wordt op fysieke gebreken zoals bijvoorbeeld scheuren en holtes. 

Daarnaast wordt gelet op specifieke signalen, afkomstig uit de VTA-methode (Visual Tree 

Assessment), waaruit de mechanische kwaliteit van een boom kan worden afgeleid, bijvoorbeeld 

verstoorde (dikte)groei en foutieve takaanhechtingen. 

2.2.3 Toekomstverwachting 

De toekomstverwachting van de eiken is goed. Op de huidige standplaats kunnen de bomen nog 

minimaal 15 jaar verder groeien in goede omstandigheden. De toekomstverwachting is gebaseerd op 

de boomsoort, standplaats, de conditie van de boom en de aanwezigheid van schimmels en 

aantastingen en de mechanische kwaliteit. Het betreft een momentopname en geldt bij 

gelijkblijvende (groeiplaats) omstandigheden.  

Uit het bovenstaande kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid, omdat diverse processen 

van invloed kunnen zijn op het verdere levensverloop van de boom. De gebruikte onderverdeling is 

daarom als volgt:  

 

� Slechte toekomstverwachting < 5 jaar  

� Matige toekomstverwachting 5-10 jaar 

� Redelijke toekomstverwachting 10-15 jaar  

� Goede toekomstverwachting > 15 jaar  

 

2.2.4 Monetaire boomwaarde 

De monetaire boomwaarde van de onderzoeksbomen bedraagt tussen de €m 4.000,- en de € 8.000,- 

per boom. Dit bedrag is gebaseerd op de standaard uitgangspunten van het Rekenmodel 

Boomwaarde volgens de richtlijnen NVTB 2013. Bepalende factoren voor deze waarde zijn leeftijd, 

beleidsstatus en sortimentsklasse. Voor een feitelijke waardering dient een officieel geregistreerd 

boomtaxateur een berekening te maken. 
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3 Beoordelingsfactoren 
Om bomen een succesvolle verplanting te laten ondervinden dient er rekening te worden gehouden 

met een aantal beoordelingsfactoren.  De boom dient technisch geschikt te zijn, boven- en 

ondergrondse obstakels dienen in beeld te worden gebracht evenals de beschikbare werkruimte om 

de boom heen. Als laatste dient ook de transportroute in kaart te worden gebracht. 

3.1 Boomtechnische geschiktheid 

Uitgangspunten voor bij de beoordeling  (boomtechnische geschiktheid) of bomen duurzaam te 

verplanten zijn, zijn: 

 

� Boomsoort; 

� Groeifase; 

� Conditie 

� Toekomstverwachting op beoogde nieuwe locatie; 

� Noemenswaardige bijzonderheden. 

 

In de boominventarisatie zijn deze uitgangspunten opgenomen. In onderstaande tabel een weergave 

gebaseerd op de boomtechnische geschiktheid. 

 
Tabel 1: Uitgangspunten boomtechnische geschiktheid 

Nr. Boomsoort (latijnse naam) Groeifase Conditie  
Levensverwachting 
in jaren 

Bijzonderheden 

      

1 Quercus robur Volwassen Goed > 15   

2 Quercus robur Volwassen Redelijk > 15 Oude karakterboom 

 

3.2 Boven- en ondergrondse obstakels 

Bij de beoordeling van de verplantbaarheid van een boom dienen de boven- en ondergrondse 

obstakels in beeld te worden gebracht. Evenals de werkruimte om de boom heen. 

3.2.1 Bovengrondse obstakels 

Bovengrondse obstakels zoals lichtmasten, bovengrondse leidingen, buurbomen, bestaande gevels, 

straatmeubilair et cetera zijn tijdens het veldonderzoek onderzocht op afstanden tot de te 

verplanten bomen. De onderzoeksbomen staan alle drie op een geruime afstand van andere bomen 

of lichtmasten.  

3.2.2 Ondergrondse obstakels 

Ondergrondse obstakels zoals funderingen, riolen en kabels en leidingen zijn tijdens het 

veldonderzoek niet aangetroffen.  

3.2.3 Beschikbare werkruimte 

De beschikbare werkruimte wordt bepaald door de vrije ruimte om de te verplanten bomen heen. De 

onderzoeksbomen staan in een vrij stijl talud (1:1) en langs een fietspad met een breedte van circa 3 

meter. Hier dient vooraf goed rekening mee te worden gehouden. 
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3.3 Transportroute  

De transportroute wordt bepaald door de huidige en toekomstige standplaats bereikbaar te houden 

of te maken. Dit geldt ook voor de transportroute ertussen. Het fietspad van de Kanaalweg is circa 3 

meter breed. Over het fietspad hangen veel takken van overige bomen op gemiddeld 4 meter 

hoogte. Klein materieel is noodzakelijk bij het vervoer van deze bomen. 

Voor deze verplanting is de toekomstige locatie nog niet bekend. De transportroute is vooralsnog 

verder niet te beoordelen.
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4 Aanvullend onderzoek 

De bomen binnen het verplantbaarheidsonderzoek dienen aanvullend nader te worden onderzocht 

zodat de feitelijke verplanting nader beoordeeld, gemotiveerd en onderbouwd kan worden. Dit 

hoofdstuk beschrijft de bevindingen vanuit dit onderzoek. 

4.1 Toekomstige (nieuwe) groei- en standplaats 

De te verplanten bomen hebben op het moment van de opdracht nog geen nieuwe locatie 

aangewezen gekregen. Dit onderdeel van het onderzoek is dus vooralsnog niet te beoordelen. 

4.2 Onderzoek wortelkluit 

Onderzoek naar de wortelkluit bestaat uit drie verschillende onderzoeken. De grootte van de kluit die 

benodigd is voor de verplanting dient te worden bepaald. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar 

de huidige wortelintensiteit en de kluitstabiliteit die benodigd is bij de verplanting. 

4.2.1 Kluitgrootte 

De kluitgrootte dient als maatvoering voor het rondsteken c.q. rondgraven van de kluit en moet bij 

de verplanting als geheel en intact worden verplant. De kluitdiameter die voor de eiken wordt 

gehanteerd gaat via de volgende formule: Kluitgrootte = 8 x stamdiameter. 

Onderstaande tabel geeft de resultaten hiervan weer. Bij de berekening van het gewicht is uitgegaan 

van een kluithoogte van 1,20 meter.  

Tabel 2: Kluitgrootte 

Nr. Boomsoort (latijnse naam) 
Stamdiam. in 
cm 

Kluitgrootte 
in m 

Gewichtsindicatie 
in tonnen 

     

1 Quercus robur 50 4,0 38,4 

2 Quercus robur 80 4,2 42,3 
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4.2.2 Wortelintensiteit kluit 

De mate van wortelintensiteit is belangrijk voor de verplantbaarheid van de boom en de noodzaak en 

mogelijkheden van een kluitvoorbereiding en eventuele kluitverbetering van de beoogde kluit. In dit 

onderzoek zijn diverse profielsleuven gegraven bij de onderzoeksbomen. 

Boomnummer 01 

Bij boomnummer 01 zijn een tweetal profielsleuven gegraven. De eerste aan de op 1,80 meter vanuit 

de stam aan de lage zijde van het talud, de tweede profielsleuf op 1,0 meter vanuit de stam haaks 

aan het fietspad. De sleuven dienen ervoor om de bepalen of de boom voldoende wortels heeft om 

een goede kluit te maken. 

Tabel 3: Profielsleuf 1 op 1,80 meter vanuit de stam van boomnummer 1 

Diepte cm-/-mv Bodemprofiel Humusgehalte 
Grondfractie 

(volgens NEN 5104) 
Beworteling Vochtigheid 

      

0 - 30 Donkergrijs Humeus Matig grof zand Intensief Droog 

30 - 125 Geelzand Humusarm Zeer fijn zand Matig intensief Droog 

 

Tabel 4: Profielsleuf 2 op 1,0 meter vanuit de stam van boomnummer 1 

Diepte cm-/-mv Bodemprofiel Humusgehalte 
Grondfractie 

(volgens NEN 5104) 
Beworteling Vochtigheid 

    20  

0 - 35 Donkergrijs Humeus Matig grof zand Matig intensief Droog 

35 - 50 Geelzand Humusarm Zeer fijn zand Matig extensief Droog 

50 - 125 Geelzand Humusarm Zeer fijn zand Matig extensief Droog 

      

 

Bovenstaande twee tabellen geven de onderzoeksgegevens van boomnummer 01 weer. Gemiddeld 

bestaat het profiel uit een toplaag van humeus matig grof zand. Deze laag zit tot circa 30 centimeter 

onder het maaiveld, daarna komt een laag humusarm zeer fijn geelzand. De dijk is voornamelijk uit 

deze laatste laag opgebouwd. 

De beworteling is in de bovenste laag intensief, daarna neemt de intensiteit iets af in de laag 

geelzand en stopt op gemiddeld 125 centimeter onder maaiveld. 

  

Afbeelding 3: Beworteling profielsleuf 1 Afbeelding 2: Beworteling profielsleuf 2 
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Boomnummer 02 

Bij boomnummer 02 is één profielsleuf gegraven. De profielsleuf bevindt zich op 1,80 meter vanuit 

de stam van de boom. De profielsleuf is aan de lage zijde van het talud gegraven. Ten opzichte van 

boomnummers 1 en 2 staat deze boom iets hoger in het talud, en loopt het talud minder stijl (circa 

1:2). 

Tabel 5: Profielsleuf 5 op 1,80 meter vanuit de stam van boomnummer 2 

Diepte cm-/-mv Bodemprofiel Humusgehalte 
Grondfractie 

(volgens NEN 5104) 
Beworteling Vochtigheid 

    20  

0 - 40 Donkergrijs Humeus Matig grofzand Matig extensief Droog 

40 - 120 Roodbruinzand Matig humeus Matig grofzand Intensief Droog 

 

Boomnummer 2 staat ten opzichte van de boom 1 verder weg in het tracé. In de profielsleuf is te zien 

dat de dijk hier ook uit ander zand is opgebouwd.  

De toplaag bestaat net zoals bij de andere profielen uit humeus matig grof zand. Daarna gaat het 

profiel over is matig humeus matig grof zand met een roodbruine kleur. De beworteling neemt vanaf 

40 centimeter onder maaiveld toe. 

  

Afbeelding 4: Beworteling profielsleuf 5 bij boomnummer 03 
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4.2.3 Stabiliteit wortelkluit 

De stabiliteit van de wortelkluit is een belangrijk onderdeel voor de verplantbaarheid van de boom. 

Een stabiele kluit draagt veel (haar)wortels met zich mee, maar zorgt ook voor de stabiliteit van de 

kluit tijdens het verplanten. Hoe stabieler de kluit, hoe makkelijker hij te verplanten is. Hiermee 

wordt onder andere de verplantmethode bepaald. 

Naar verwachting zullen de bomen over enige afstand vervoerd worden om zo bij een nader te 

bepalen toekomstige locatie verplant te worden. De bomen zullen het best met een flink stabiele 

kluit gekanteld op een dieplader op transport moeten.  

4.2.4 Voorbereiding wortelkluit 

De te verplanten bomen verkeren in redelijke tot goede conditie. Om de kluit geschikt te maken voor 

verplanting zal er middels voortijdig rondsteken en interne kluitverbetering te werk moeten gaan. 

Voor het einde van het huidige groeiseizoen dient er rond de kluit te worden gegraven zodat de 

afmetingen van de te vormen kluit zichtbaar worden. Rondom de kluit wordt antiwortelfolie geplaats 

voor het stimuleren van nieuwe wortelactiviteit aan de buitenrand van de kluit. De interne 

kluitverbetering is bedoeld voor het verbeteren en intensiveren van de interne wortelstructuur en 

wortelactiviteit van de kluit en dient gerealiseerd te worden middels het in de kluit injecteren of via 

verspreide boorgaten inbrengen van een wortelstimulerend groeimedium. 

De genoemde werkzaamheden zouden in september 2017 kunnen aanvangen, waarna de boom tot 

en met het einde van groeiseizoen 2018 de tijd krijgt een stabiele kluit te vormen.  
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5 Conclusie en advies 
Vanwege de nog onbekende toekomstige locatie wordt de verplantbaarheid van de twee eiken 

alleen beoordeeld op de huidige locatie. Bij een aangewezen nieuwe locatie zal er middels een klein 

onderzoek bepaald kunnen worden of deze bomen daar duurzaam verplant kunnen worden. 

5.1 Verplantbaarheid  

De verplantbaarheid van de twee eiken is positief. Dat wil zeggen dat de beoordeelde factoren 

(verplantbaarheid) niet direct een belemmering vormen voor de beoogde verplanting. Gerichte 

specifieke maatregelen alsmede voorbereiding en nazorg zijn in het kader van de beoogde 

verplanting noodzakelijk. 

5.2 Conclusie en advies 

Een conclusie op een verplantbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de primaire vraag  of een 

duurzame verplanting (toekomstverwachting na het verplanten van tenminste 15 jaar) met behoud 

van de bestaande verschijningsvorm mogelijk is in het perspectief van het voorgenomen 

verplantingsplan. 

Antwoord op deze vraag luidt: Ja, mits er een deugdelijke voorbereiding aan de verplanting te pas 

komt.  

Om het verplanten succesvol te laten verlopen, dient er aan de volgende punten gehouden te 

worden: 

� De kluit dient uiterlijk in september 2017 rond gestoken/gegraven te worden. Let erop 

dat per boom de grootte van de kluit kan wisselen. Voor de kluitmaten wordt verwezen 

naar tabel 2 in hoofdstuk 4 van dit rapport; 

� Na het rondsteken de kluit aan de zijkanten met antiwortelfolie inpakken om wortelgroei 

in de buitenste rand te stimuleren; 

� De kluit dient intern verbeterd te worden middels het injecteren van voedingsstoffen in 

de kluit, of via verspreide boorgaten een groeimedium toevoegen; 

� De kluit dient 2 groeiseizoenen de kans te krijgen om zich tot een stabiele kluit te 

ontwikkelen. Dit houdt in dat de bomen op zijn snelst al aan het einde van groeiseizoen 

2018 een voldoende stabiele kluit hebben gevormd. Door in september 2017 al te 

starten win je extra tijd doordat de boom tot november in dit groeiseizoen nog investeert 

in nieuwe wortels in de afgezette kluit; 

� De kronen van de bomen dienen intact te blijven. Bij een warme nazomer kan ervoor 

gekozen worden om jonge twijgen van dit jaar in te korten om eventuele verdamping te 

verminderen. Zorg er voor dat de huidige vorm van de bomen in stand blijft; 

� De bomen staan in een talud. De kluit heeft dus een hoge en lage kant. Hier dient 

rekening mee te worden gehouden op de nieuwe locatie. 

5.3 Nazorg en garantie 

De verplanten bomen hebben na de verplanting nazorg nog over een periode van 3 jaar. Onder 

nazorg zitten de volgende werkzaamheden: 

� Watergeven. Het watergeven dient te zijn afgestemd op de kluitgrootte en het vochtgehalte 

van de bodem. Te weinig water zorgt voor verdroging, maar teveel water zorgt voor het 

dichtslaan van de bodem, waardoor zuurstof niet meer kan doordringen in de bodem; 
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� Snoeiwerkzaamheden. Het onderhouden van het gewenste boombeeld. Eventuele 

probleemtakken verwijderen; 

� Verankering. Het zo vaak als nodig controleren en bijstellen van de verankering. Momenteel 

is er geen toekomstige locatie, dus het type verankering is vooralsnog niet bepaald; 

� Onderhoud voorzieningen. Het onderhouden van voorzieningen zoals beluchtingssystemen, 

watergeefranden, boompalen et cetera; 

� Logboek. De aannemer dient een logboek van de nazorg bij te houden en te overleggen met 

de opdrachtgever. 

Gedurende de nazorg periode geldt een plantgarantie. Alle bomen die onder de nazorg vallen, de 

twee te verplanten eiken, hebben een plantgarantie voor deze periode. Aan het einde van de nazorg 

dienen de bomen een goede conditie te hebben. 

Voldoet één of meerdere bomen niet aan deze eis, dan zal de boom kosteloos door een vergelijkbare 

boom (en ter goedkeuring van de directie) worden vervangen. 
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Bronvermelding 
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Nr. Boomsoort (latijnse naam)
Boomsoort 

(Nederlandse naam)
Standplaats 

Stamdia

m. in cm

Boomhoogte 

in m 

Kroondiamete

r in m

Takhoogte 

in m
Conditie Kwaliteit

Levensverwachtin

g in jaren
Aanplantjaar Groeifase Onderhoudsstaat

Boomveiligheid 

(BVC-gerelateerd)

Monetaire 

boomwaarde 
Opmerkingen

1 Quercus robur Zomereik Ruiggras/Talud 50 12 - 15 10 2 Goed Redelijk > 15 Onbekend Volwassen Achterstallig Goed 4.000€             

2 Quercus robur Zomereik Ruiggras/Talud 80 12 - 15 12 2,5 Redelijk Redelijk > 15 Onbekend Volwassen Achterstallig Goed 8.000€             Oude karakterboom
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Bijlage 2 

 

Boomnummer 01 
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Boomnummer 02 


