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1 Opdracht

Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling Noord
Postbus 83

8400 AB Gorredijk

Rapportage Osaka Boomadvies
Dhr. W.G. Arends

European Tree Technician

Sluisstraat 95

9581 JE Musselkanaal

Tel. 06-5223 7540

info@osakaboomadvies.nl
www.osakaboomadvies.nl

2 Kwalificaties

De opsteller van dit rapport is onder auspiciën van de European Arboricultural Council
gecertificeerd als European Tree Technician en is onder Groenkeur gecertificeerd
Boomveiligheidscontroleur.

Daarnaast is de opsteller van dit rapport afgestudeerd aan de Hogeschool Gent,
Departement Biotechnologische wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw, Afdeling
Landschaps- en Tuinarchitectuur.

Zie:http://www.eac-arboriculture.com/en/default.aspx
http://www.groenkeur.nl/nl/Gecertificeerde_personen

3 Inleiding

Er zijn plannen om het voormalige schoolgebouw Zonnelaan 10 hoek Grote Beerstraat
206-208 en 210 te slopen om een complex voor studentenhuisvesting te bouwen. Hiervoor
moet het terrein worden heringericht. Het gaat hier om het slopen van een aantal
gebouwen, plegen van nieuwbouw en een herinrichting van de parkeervoorzieningen.

In het geplande werkterrein komen bomen en beplantingen voor. In dit stadium is slechts
een Quickscan uitgevoerd, waarbij deze groene elementen globaal in beeld zijn gebracht
bij de uitwerking van het inrichtingsplan.
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Om de gevolgen voor het groen in beeld te brengen dient (na inmeting van de bomen),
een inventarisatie te worden gemaakt van de bomen en het overig groen. Vervolgens moet
er met een Bomen Effect Analyse (BEA), conform de eisen zoals opgenomen in de APVG,
de gevolgen van de inrichting nader in beeld gebracht te worden door een door de
gemeente goedgekeurde gecertificeerde bomenspecialist.

Bij de realisatie van het project zijn de IGG civiel- en cultuurtechnische randvoorwaarden
van toepassing verklaard, waarmee het bestaande openbaar groen in stand gehouden
wordt en de aanplant op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Er dient een uitwerkings-/ en
haalbaarheidsplan te worden gemaakt waarmee de haalbaarheid voor aanplant en
instandhouding wordt gewaarborgd.

Osaka Boomadvies is verzocht een bomen effect analyse op te stellen. Het betreft een
inventarisatie en analyse.

Ontwerp nieuwe situatie : bron AAS Architecten Groningen.
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3.1 Situatieomschrijving

De te onderzoeken bomen staan op het terrein Zonnelaan 10, hoek Grote Beerstraat
206,208 en 210 in de wijk Paddepoel te Groningen

Op bovenstaande kaart is de locatie rood omkaderd: bron Google maps



Osaka Boomadvies Rapport 2013-048 blad 7

Huidige situatie locatie Zonnelaan 10: bron AAS Architecten Groningen.

3.2 Beleid

In dit hoofdstuk wordt omschreven welk gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid van
toepassing is op de onderzoekslocatie.

3.2.1 Groenstructuurvisie (Groene pepers)
.

In de groenstructuurvisie Groene Pepers (vastgesteld in maart 2009) is op
de groenstructuurkaart onderscheid gemaakt tussen de basisgroenstructuur
en de nevengroenstructuur. Gestreefd wordt naar versterking van de
functionele kwaliteit en complementering van (de samenhang in) de
basisgroenstructuur. Dit betekent dat er een inspanningsverplichting
bestaat dit groen te behouden en versterken. Wanneer dat aantoonbaar niet
lukt, dient in de nabijheid een compensatie plaats te vinden van bepaald
groen.



Osaka Boomadvies Rapport 2013-048 blad 8

Groenstructuur: bron gemeente Groningen

Locatie Zonnelaan 10

Basisgroenstructuur = groene openbare ruimte, waar de gemeente in de
eerste instantie verantwoordelijk voor is. Gestreefd wordt naar versterking
van de functionele kwaliteit en completering van de samenhang in het
netwerk

Nevengroenstructuur = Overige openbare ruimte, vooral op het niveau
van buurt en straat, waar nadrukkelijk gestreefd wordt naar
medeverantwoordelijkheid en participatie van bewoners en beheerders bij
de inrichting en het beheer.
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3.2.2 Bomenstructuurplan

In het boomstructuurplan, zoals vastgesteld in 2002, is de huidige situatie
weergegeven en daarnaast de gewenste situatie met betrekking tot de
boomstructuren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hoofd- en
nevenstructuur. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de wenselijke
grootte van de bomen.

Fragment bomenstructuurplan: bron gemeente Groningen

Locatie Zonnelaan 10
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Fragment bomenstructuurplan: bron gemeente Groningen
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3.2.3 Stedelijk ecologische structuur 2011

Lokatie Zonnelaan 10: bron gemeente Groningen

3.2.4 APVG/nota kapbeleid 2010

Algemeen
Middels de APVG bestaat de verplichting alle houtopstanden te beschermen.
Een houtopstand is één of meer bomen, hakhout of een beplantingsvak van
bosplantsoen. Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas met een
dwarsdoorsnede van 20 cm op 1,30m hoogte boven maaiveld. In het geval
van meerstammigheid geldt de dikste stam.

Monumentale cq. cultuurhistorische waarde
Monumentale bomen zijn bomen van 50 jaar of ouder, vitaal met een
toekomstverwachting van minimaal 10 jaar en een boom in zijn nog
karakteristieke vorm (moet er uitzien zoals door natuurlijke groeien en
snoeiwijze is ontstaan).
Een cultuurhistorisch waardevolle boom heeft daarnaast nog een rol
gespeeld in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt o.a. aan
bomen die herinneren aan gebeurtenissen, bomen die een bepaald punt
markeren of gedenkbomen (bijvoorbeeld de Amaliaboom).

Potentieel monumentale boom
Een potentieel monumentale boom heeft een leeftijd van minimaal 35 jaar
en een toekomstverwachting van minimaal 10 jaar en staat op een locatie
waar de boom geen (ernstige) overlast zal veroorzaken (APVG/nota
kapbeleid 2010) .
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4 Plan van aanpak

Inventarisatie: De bomen zijn ingemeten door Geomaat en ingelezen in het
bomenbeheersysteem Digitree en voorzien van een boomnummer.

Op basis van de inventarisatie wordt een bomenlijst opgesteld. Deze lijst wordt
ingedeeld op basis van de notitie “voorwaarden bomeninventarisatie/BEA” versie 17 juni
2013 van de afdeling IGG gemeente Groningen. In de bijlagen is een totaalkaart met
alle boomnummers toegevoegd.

4.1 Bovengronds onderzoek

4.1.1 Conditie en vitaliteit

De begrippen conditie en vitaliteit worden vaak door elkaar gebruikt. Beide
zeggen ze iets over de gezondheidtoestand van een boom. Ze betekenen
echter niet het zelfde.

 Conditie
Is een momentopname en zegt iets over de toestand van een boom op
een bepaald moment, maar geeft niet aan hoe de boom zich in de
toekomst zal gaan ontwikkelen.

 Vitaliteit
Is de levensvaardigheid van de boom, oftewel het vermogen om te
herstellen. Dit is genetisch bepaald en niet direct meetbaar. Wel zijn er
manieren waaraan de boom dit kan laten zien, namelijk:
 Door het vermogen zich aan te passen aan veranderingen in de

omgeving.
 Door weerstand te bieden aan ziekten en aantastingen (overgroeien

van wonden).

Een boom in slechte conditie, hoeft niet vitaal slecht te zijn.
Wanneer de oorzaken van de slechte conditie worden weggenomen, is het
mogelijk dat de boom zich snel herstelt. Bijvoorbeeld door
groeiplaatsverbetering.

Conditiebeoordeling

Hierbij wordt gelet op de volgende kenmerken;
 Bladbezetting
 Bladverkleuring
 Vertakkingspatroon
 Knopvorming
 Achterblijvende groei
 Snelheid van wondovergroeiing
 Symptomen die wijzen op een ziekte of aantasting, veroorzaakt door

onder andere insecten, bacteriën of schimmels.

De conditie wordt volgens de methode Roloff in vijf gradaties ingedeeld in de
categorieën: Goed, Redelijk, Matig, Slecht en Dood

Op de volgende pagina is dit schematisch en visueel weergegeven.
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0 Goed Expansie Jeugdfase Gezond
1 Redelijk Stagnatie Volwassenfase Verzwakt

2 Matig Regressie Ouderdomsfase Sterk verminderd

3 Slecht Aftakeling Aftakeling Afstervend

4 Dood

Klasse 0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3
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4.1.2 Visual Tree Assessment (V.T.A.)

Met de V.T.A. methode wordt visueel naar symptomen gezocht die
veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De boom wordt hierbij rondom
van kroon tot stamvoet beoordeeld. De beoordeling wordt uitgevoerd
volgens methode Mattheck en Breloer, 1995.

Schematische weergave waar bij VTA op wordt beoordeeld (naar: Mattheck
en Breloer, 1995)

4.1.3 Toekomstverwachting

De toekomstverwachting in de huidige situatie is gebaseerd op de algehele
verschijningsvorm van de boom. Hierbij wordt gelet op de kwaliteit (conditie
en eventuele zichtbare gebreken)

De toekomstverwachting wordt ingedeeld in:

Hoog (>10 jaar) Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de
levensduur van de boom wordt beperkt door
aantastingen en/of gebreken.

Middelhoog (5-10 jaar) Er zijn wel aantastingen en/of gebreken
aanwezig, die een (licht) negatief effect hebben
op de toekomstverwachting van de boom.

Laag (<5 jaar) Er zijn aantastingen en/of gebreken aanwezig, in
die mate dat de boom niet duurzaam te
behouden is.

4.1.4 Verplantbaarheid

De verplantbaarheid van bomen hangt af van een aantal verschillende
zaken. Ten eerste de boomsoort en daarnaast spelen conditie, leeftijd en
gebreken een belangrijke rol. De aanwezigheid van kabels en leidingen is
ook van belang bij de eventuele verplantingsmogelijkheden van bomen.
Voor bomen < 10 cm is het, economisch gezien, gunstiger niet te
verplanten, maar te kappen en een zware maat boom te herplanten. Dit
geeft een beter resultaat. Daarom worden alle bomen < 10 cm als niet
verplantbaar aangemerkt.

Visual Tree Assessment

Mechanische symptomen
(structuur)

Biologische symptomen

Conditie Breukgevoeligheid Stabiliteit
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4.2 Ondergronds- (Groeiplaats) onderzoek

4.2.1 Profielopbouw

Bij een profielonderzoek wordt gekeken naar:
 de bodemstructuur
 de samenstelling en opbouw van de bodemlagen
 de profielovergangen (eventuele storende lagen)
 roest- en reductieverschijnselen
 (actuele)grondwaterstanden
 bewortelingspatroon (kwaliteit en kwantiteit)

WORTELS
Intensiteit Kwaliteit Grofheid

zeer extensief goed zeer fijn haarwortels

extensief matig fijn < 1cm
matig extensief slecht (instervend) vrij grof 1-2 cm

matig intensief dood grof 2-5 cm

intensief zeer grof > 5 cm

zeer intensief

Voor bovenstaande worden profielboringen en -kuilen gegraven.

4.2.2 Doorwortelbare ruimte

Een volwassen boom heeft een groot doorwortelbaar grondvolume nodig om
voldoende water en voedingselementen op te kunnen nemen.
Het volume waarin geen verstoringen mogen optreden, moet:
 Een grootte hebben van 0.75 m³ doorwortelbare substraat per m²

kroonprojectie (bij een grondwaterprofiel)
 Per groeiseizoen een vochtaanbod dekken groter dan of gelijk aan 600

tot 800 liter per m² kroonprojectie; dit vochtaanbod bestaat uit de
voorraad beschikbaar vocht in het voorjaar plus de geïnfiltreerde
neerslag in het groeiseizoen (hangwaterprofiel)

 Gedurende een lange periode voldoende voedingselementen kunnen
leveren

4.2.3 Bodemverdichting

Bij de bepaling van bodemverdichting wordt o.a. gekeken naar de
indringingsweerstand en het poriënvolume.
De indringingsweerstand is een belangrijke factor met betrekking tot de
doorwortelbaarheid van de bodem. Een te hoge indringingsweerstand
remt/stopt de wortelgroei. Hieronder wordt weergegeven wat de effecten
van verdichting zijn:
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WAARDEN BODEMVERDICHTING

< 1.5 MPa geen mechanische belemmering voor beworteling

1.5 -3.0 MPa wortelgroei geremd

>3.0 MPa wortelgroei sterk belemmerd

De bodemverdichting heeft invloed op de doorwortelbare ruimte.

4.2.4 Zuurstofvoorziening

Voor de ontwikkeling van boomwortels hebben wortels zuurstof (O2) nodig.
Bij onvoldoende zuurstof kan dit leiden tot minder goede groei of zelfs
sterfte van de boom.

ZUURSTOF PERCENTAGES

< 10% grote kans op zuurstoftekort en schade aan actieve
wortels

10-16 % situatie geleidelijk aan beter, maar afhankelijk van
de boomsoort nog steeds groeistoornissen mogelijk

>16 % voldoende zuurstof voor een goede ontwikkeling,
onwaarschijnlijk dat onder normale omstandigheden
ooit zuurstofgebrek optreedt

21 % zuurstofconcentratie van de buitenlucht
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5 Bevindingen

5.1 Beleid

In de groenstructuurvisie Groene Pepers behoort het groen langs de Zonnelaan zowel tot
het basisgroen als tot de nevengroenstructuur. Voor de basisgroenstructuur is de
gemeente verantwoordelijk, voor de nevengroenstructuur is in dit geval de toekomstige
eigenaar/beheerder van het woningcomplex verantwoordelijk.

Het perceel Zonnelaan nr. 10, hoek Grote Beerstraat 206, 208 en 210 maakt geen deel uit
van de Stedelijke Ecologisch Structuur in de versie van 2011, zoals op de kaart in
paragraaf 3.2.3 is te zien. Wel grenst het min of meer aan “strepen” ecologisch kerngebied
groen aan de overzijde van de weg.

In het Bomenstructuurplan van de gemeente behoort de Zonnelaan tot de hoofdstructuur
en wordt in het bomenstructuurplan begeleid met bomen van de eerste grootte. Ook de
bomen op het terrein worden in het bomenstructuurplan aangeduid als onderdeel van de
hoofdstructuur.
De Grote Beerstraat grenzend aan de Noordzijde van het perceel valt onder de
nevenstructuur en wordt eveneens begeleid met bomen van de eerste grootte.

Op de werklocatie zijn geen monumentale bomen aanwezig, wel zijn er verspreid over het
terrein 15 potentieel monumentale bomen aangetroffen. Deze zijn op onderstaande kaart
in het rood aangegeven.

Potentieel monumentaal
Niet potentieel monumentaal

Overzicht van potentieel monumentale bomen
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5.2 Inventarisatie

Voor dit project zijn er 55 bomen geïnventariseerd. Van deze 55 bomen behoorden er 40
tot de initiële opdracht. Deze 40 bomen zijn ingemeten en vastgelegd met een unieke
boomnummering met weergave van de ingemeten kroonprojectie op een schaalvaste
digitale tekening. Ook de hoogteligging van de stamvoet is hierbij opgenomen. Aanvullend
behoort een 15-tal bomen tot de opdracht, deze bomen, zijn naderhand met behulp van
GPS ingemeten.

De kenmerken zijn conform de voorwaarden door de afdeling IGG van de gemeente
Groningen opgesteld en te vinden in de bijlage op de inventarisatielijst.

Daarnaast zijn er 8 beplantingsvakken binnen dit project opgenomen en onderverdeeld in
vakken voorzien van een letter. De beplantingsvakken worden in dit document met deze
letter aangeduid.

Overzicht boomnummers
Legenda

z12 Boom met volgnummer
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Huidige situatie met kroondiameters

Overzichtskaart van de aanwezige plantsoenstroken
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5.3 VTA/ Conditie

Bij de geïnventariseerde bomen zijn diverse gebreken geconstateerd. In de bijlages zijn
deze gebreken onder de kenmerken geregistreerd. In het kort even de belangrijkste
bevindingen:

 Bij een 16-tal bomen is licht dood hout geconstateerd. Dit is geen onnatuurlijk
verschijnsel bij bomen die relatief dicht op elkaar staan.

 Bij de bomen z02 en z03 zijn aan de stamvoet van de boom in zeer lichte mate
uitvlieggaten aangetroffen van de Horzelvlinder (Sesia apiformis)

 Bij boomnrs. z09 en z36 zijn plakoksels aangetroffen op stamvoethoogte. Het risico
is aanwezig dat deze takken in de toekomst uitscheuren

 Bij boomnr. z09 is een tweetal scheuren zichtbaar in de bast.
 Bij boomnr. z19 is zichtbaar dat de boom in een matige tot slechte conditie

verkeert. Bovendien heeft deze es symptomen die verdacht veel lijken op de
essentaksterfte.

 Bij een aantal essen is in lichte mate bastwoekerziekte (Pseudomonas savastanoi
ssp. fraxini) aangetroffen.

 Bij Boomnr. z33, is kastanjemineermot waargenomen.
 Boomnrs. z38 en z39 zijn dood en respectievelijk halfdood.

Boomnr z09, plakoksel, in dit geval aan te
duiden als tweestammig

Boomnr z36, plakoksel in dit geval aan te
duiden als tweestammig
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Scheuren in bast bij boomnr z15. Boomnr z19, matige tot slechte conditie

Boomnr’s z38 en z39 zijn dood respectievelijk halfdood
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De plantvakken bestaan hoofdzakelijk uit bosplantsoen hieronder is per vak het
hoofdassortiment weergegeven.

A populier, iep, sierkers, liguster, meidoorn 77 m²

B aronia, meidoorn, hazelaar 140 m²
C Chamaecyparishaag 7 m²

D wilg, kornoelje, hazelaar, esdoorn 144 m²

E kornoelje, roos 294m²
F cotoneaster 28 m²

G kornoelje, spiraea, vlier, meidoorn, hazelaar 110 m²

H vogelkers, kornoelje 126 m²

926 m²

Boomnr. z20, kurkweefsel op bast door bastwoekerziekte
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5.4 Ondergronds-(Groeiplaats) onderzoek

Bij het ondergronds onderzoek was het zeer moeilijk om de grond in te komen. Dit had
twee oorzaken:

1. Door de langdurige droogte was de grond gortdroog en hard
2. Door de intensieve oppervlakkige beworteling.

Door de harde grond was het onmogelijk om zowel de indringingsweerstand als het
zuurstofgehalte te meten.

Tijdens het veldwerk zijn er zeven profielkuilen gegraven op zeven locaties. In de
volgende paragraaf zijn de bevindingen omschreven.

5.4.1 Profielopbouw

Weergave van de locaties van het
groeiplaatsonderzoek

Legenda
z12 Boom met volgnummer

Onderzochte locatie

A

B

C

D

E

F

G
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LOCATIE A

Bij boomnr z06 zijn twee kuilen gegraven, namelijk op 2 m en 4 m uit de stam, richting de
geplande parkeerplaatsen.

Er was op een diepte van 0 – 10 cm zeer intensieve grove beworteling van goede kwaliteit
aanwezig.

Locatie A, weergave van kuil nr. 1 en 2
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Kuil nr.1 op 2m uit de stam, zeer oppervlakkige grove beworteling van goede kwaliteit

Kuil nr. 2 op 4 m uit de stam, met zeer oppervlakkige, grof tot vrij grove beworteling van goede
kwaliteit
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LOCATIE B

Bij boomnr. z10 is er op 4 m uit de stam richting de geplande parkeerplaatsen gegraven.
Hier werd op 0- 30 cm zeer intensieve, zeer fijn tot vrij grove beworteling van goede
kwaliteit aangetroffen.

Locatie B, kuil nr. 3

Kuil nr. 3 op 4 m uit de stam, zeer oppervlakkige, zeer fijne tot grove beworteling van goede kwaliteit
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LOCATIE C

Bij boomnr. z07 is er op 4 m uit de stam, richting de geplande parkeerplaatsen gegraven.
Hier was op 0- 50 cm zeer intensieve zeer fijn tot zeer grove beworteling van goede
kwaliteit aanwezig. Ook hier waren de bodemomstandigheden zeer droog.

Locatie C, kuil nr. 4

Kuil nr. 4 op 4 m. uit de stam, zeer oppervlakkige beworteling van zeer fijn tot zeer grof en goede
kwaliteit
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LOCATIE D

Bij boomnr. z01 is er vanuit de stam, richting boomnr z08 een strook van circa een meter
over de gehele lengte vrij gemaakt. Hier is de zode verwijderd. Hierbij zijn intensief zeer
grove wortels van goede kwaliteit aangetroffen. Ook hier waren de
bodemomstandigheden zeer droog.
Onder de kroonprojectie is veel wortelopschot aanwezig is, dit betekent dat daar wortels
van de boom lopen. Dit is goed te zien op de foto op blz. 29.

Overzicht van tracé met om de meter een markering aangebracht
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Tussen 3 en 4 m uit de stam zichtbaar oppervlakkige zeer grove wortels van goede kwaliteit

Opschot ontstaan uit wortels
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LOCATIE E

Bij boomnr. Z13 is vanuit de stam, richting het huidige gebouw een tweetal kuilen
gegraven ( 0- 50 cm) op 2 m en 4 m uit de stam. Op 2 m zijn forse wortels van ruim 10
cm dik aanwezig. Op 4 m afstand zijn zeer fijne tot vrij grove wortels aangetroffen.

Overzicht van profielkuil E.
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Op 2 m uit de stam zware gestelwortels zichtbaar

Zichtbaar zware beworteling in de eerste 50 cm
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LOCATIE F

Bij boomnr. Z05 is vanuit de stam, richting het huidige gebouw oppervlakkige beworteling
aangetroffen. Door middel van witte nummerkaarten is in beeld gebracht hoe de
beworteling verloopt

Overzicht door middel van nummerkaarten oppervlakkige beworteling

Boomwortelnr. 5 oppervlakkig zeer grove beschadigde wortel
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LOCATIE G

Bij boomnr. Z30 is vanuit de stam, richting het huidige gebouw een profielkuil gegraven.
Op 250 cm uit de stam is dit de overganglijn van groeiplaats naar het cunet van het
voetpad. Ook hier is de beworteling oppervlakkig. Tussen maaiveld en – 30 cm komen
zeer fijne tot vrij grove (haarwortels tot max. 2 cm) wortels voor van goede kwaliteit.

Intensieve zeer fijne tot grove beworteling

Haarwortels in de eerste 30 cm aanwezig
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5.4.2 Kabels en leidingen

Er is een klicmelding gedaan ten behoeve van dit onderzoek.

Bij boomnr. z06 loopt een lage druk gasleiding. Tussen boomnrs. z03 en z04 lopen een
dataleiding en een laagspanningkabel. Aan de zijde van de Zonnelaan ligt een hogedruk
gasleiding.

Overzicht van de kabels en leidingen in de huidige situatie



Osaka Boomadvies Rapport 2013-048 blad 35

6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Algemeen

Er zijn 55 bomen opgenomen, waarvan er 40 tot de initiële opdracht behoorden, de
aanvullende 15 bomen zijn, tijdens het veldwerk aanvullend, opgenomen. Ook is het
terrein onder te verdelen in 8 plantsoenvakken.

De Zonnelaan behoort tot de hoofdstructuur binnen het bomenstructuurplan van de
gemeente Groningen. Van de 55 aangetroffen bomen, zijn er 15 potentieel monumentaal.
Dit zijn de bomen z01, z02, z03, z04, z05, z06, z12, z13, z15, z17, z20, z25, z30 z31 z32
en z40.

De bosschages langs de Zonnelaan behoren volgens de groenstructuurvisie Groene Pepers
zowel tot het basisgroen als tot de nevengroenstructuur. De ontwerper neemt de inrichting
van de buitenruimte dan ook mee in zijn ontwerp.

Gezien de oppervlakkige en soms wijd verspreide beworteling die is aangetroffen, komt
geen van de bomen in aanmerking voor verplanting.

Geen van de genoemde gebreken vormt een belemmering voor de toekomstverwachting
van de bomen. Wel dienen boomnrs z38 en z39 zonder meer gekapt te worden, deze
bomen zijn reeds afgestorven en vormen een verhoogd risico.

Tussen boomnrs. z03 en z04 lopen ondergrondse leidingen. Bij boomnr. z06 en voorlangs
de bomen z08, z09, z10, z11, z12 is sprake van een lage druk gasleiding. Aan de zijde van
de Zonnelaan ligt een hogedruk gasleiding. De eisen die vanuit de netbeheerder gesteld
worden aan te hanteren afstanden ten aanzien van kabel- en leidingwerk bij
(her)inrichting van de buitenruimte zijn Osake boomadvies niet bekend en eventuele
gevolgen daarvan vallen buiten dit onderzoek.

Door de bouw van een nieuwe flat parallel aan een reeds bestaande flat, onstaat er tussen
deze twee gebouwen een trekgat. De heersende windrichting wordt op dit moment
vergelijkbaar beïnvloed/bepaald door de reeds bestaande flat. De windbelasting wordt
weliswaar sterker, maar verandert niet van richting. Een windbelastingsberekening is
derhalve niet meegenomen in dit onderzoek.
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6.2 Boom Effect Analyse

Om het complex te kunnen bouwen dienen de twee gebouwen te worden gesloopt.
Op het perceel verrijst een nieuw gebouw en wordt verharding met halfverharding
aangebracht. Om te weten wat voor gevolgen dit heeft wordt de nieuwe situatie op de
huidige situatie geprojecteerd.

Projectgrens, bouwmassa en oppervlakte verhardingen

Oude en nieuwe situatie met de ingemeten bomen
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6.2.1 Bomen

Op de voorgaande samengevoegde tekening is zichtbaar dat bij het uit
voeren van het ontwerp een aantal bomen geveld moeten worden. De
bomen tussen haakjes, behoren tot de aanvullende opdracht.

Kap ten behoeve van de nieuwbouw z05, z20, z21, z22, z23, z33, z47,
(z48, z50, z52, z53 en z55)

Onder deze bomen bevinden zich 2 potentieel monumentale bomen ( z05,
z20).
Deze twee bomen moeten wijken voor de nieuwbouw. Boom z05 kan niet
gehandhaafd worden aangezien deze voor ca 50% met de kroon en
beworteling onder het nieuwe gebouw verdwijnt en boom z20 verdwijnt
geheel onder het gebouw.

Het verplanten van deze twee bomen is geen optie, ook is gekeken naar een
andere projectie van het gebouw in het plangebied, maar aangezien er
bomen rondom staan heeft het eventueel iets anders projecteren van het
gebouw weer gevolgen voor andere bomen, waaronder eveneens potentieel
monumentale bomen.

Ook is besloten het ontsluitingsvoetpad anders te projecteren, zodat de drie
potentieel monumentale bomen z01,z02 en z03 behouden kunnen blijven.

Om het gebouw te kunnen bouwen is er o.a. ruimte nodig voor de opstelling
van twee kranen, het lossen en laden van ca. 900 vrachtwagens. Na
uitvoerig overleg om te kijken hoe de grauwe abelen behouden kunnen
blijven, is het nodig dat er vijf bomen (z13 t/m z17) gekapt dienen te
worden. Z49 en z51 zijn in een slechte conditie en de locatie is nodig voor
opslagruimte.
Deze zeven bomen worden vervangen door nieuwe bomen met een grote
plantmaat. (zie beplantingplan punt 6.3, groenbalans). Onder deze bomen
bevinden zich 3 potentieel monumentale bomen ( z13, z15 en z17).

Verplanten van deze drie bomen is geen optie. Een andere manier van
bouwen/bouwinrichting van het terrein is ook onderzocht, maar heeft
gevolgen voor weer andere bomen, o.a. de Abelen Z01 t/m z03.

Kap ten behoeve van aan te brengen
verharding

z06, z07, z18, z19 en z46

Kap ten behoeve van realisering van
uitvoering

Z13, z14, z15, z16, z17, z49 en z51
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Bouwplaatsinrichting

Nieuwe situatie met de bestaande bomen ingemeten met kroonprojectie

Te kappen bomen
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6.2.2 Beplantingen

Behouden : B, H
Afzetten : A, F, G
Rooien : B, C, D, E,

De vakken A, F, G dienen afgezet te worden, aangezien de bomen in de
vakken behouden dienen te blijven.
Vak B blijft voor de helft intact, de andere helft wordt gerooid, om de
uitvoering van het gebouw te kunnen realiseren.
Vak D moet wijken voor het nieuwe gebouw.
Vak C moet wijken voor verharding.
Vak E moet gerooid worden in het kader van een nieuwe ruimtelijke
inrichting.

Bestaand plantvak
met letter
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6.3 Groenbalans

In de groenstructuurvisie Groene Pepers wordt voorgeschreven dat verlies aan groen 1
op 1 gecompenseerd moet worden.

Binnen dit project worden er binnen het huidige ontwerp 25 bomen geveld:
19 bomen (>20 cm) en 6 (<20 cm)
Twee bomen (z38 en z39) vallen buiten de balans, aangezien deze dood zijn en onder
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeente zal deze bomen
verwijderen.

BOMEN AANTAL HANDHAVEN

VELLEN

<20 CM

VELLEN

>20CM VERPLANTEN AANPLANT BALANS

TOTAAL 53 28 6 19 0 8 -17

Er worden acht nieuwe bomen geplant.

NR aantal Boomsoort Nederlandse naam maat (omtrek)

A 3 Acer saccharinum Zilveresdoorn 50-60

B 3 Alnus cordata hartbladige els 50-60

C 2 Betula nigra Zwarte berk 20-25

BEPLANTINGLIJST

De nieuw te planten bomen zijn voorzien van een letter

C
C

A A
A B

B

B
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GEBIED BOSSCHAGE M2 HANDHAVEN ROOIEN AANPLANT BALANS

A 77 77 0 -77

B 140 70 70 0 -70

C 7 7 0 -7

D 144 144 0 -144

E 294 294 0 -294

F 28 28 0 -28

G 110 110 0 -110

H 126 126 0 0 0

TOTAAL 926 196 730 0 -730

7 Aanvullende maatregelen

7.1 Richtlijnen aanleg

Voor de richtlijnen betreft de aanleg wordt verwezen naar “Over Groninger bomen
gesproken” 2004 Dienst ROEZ Ingenieursbureau gemeente Groningen en Civiel- en
Cultuurtechnische randvoorwaarden versie oktober 2010 Ingenieursbureau gemeente
Groningen.

Voor onderstaande 4 onderdelen geldt dat de voorbereiding dient te worden voorgelegd
aan een European Tree Technician en te worden geaccordeerd door de gemeentelijke
specialist. Tijdens de uitvoer dient de uitvoering dan wel het toezicht te worden gedaan
door een ETW-er en bij de voorbereiding dienen de plannen te worden getoetst door een
ETT-er.

7.1.1 Boombescherming (bovengronds)

Ten behoeve van boombescherming mag er niet gebouwd/gegraven worden
in de (toekomstige) wortelzone.

In eerste instantie is er voor bouwwerkzaamheden boven- en ondergronds 5
meter bouwruimte nodig. Bij bomen mag er ten behoud van de bomen, 5
meter vanaf de boomkroon niet gebouwd worden

De bomen die binnen dit project worden gehandhaafd moeten worden
beschermd tijdens de uitvoerwerkzaamheden (zie bijlage). Eén en ander
dient in een boombeschermingsplan te worden opgenomen.



Osaka Boomadvies Rapport 2013-048 blad 42

Weergave van de nieuwe situatie met de overblijvende bomen. Met de turkooiskleurige lijn is het te
plaatsen hekwerk aangegeven ter bescherming van de te handhaven beplanting (detail uitwerking
volgt in het boombeschermingsplan).

7.1.2 Boombescherming (ondergronds)

Bij het aanleggen van de verharding dient men er voorts rekening mee te
houden dat er zeer fijne tot vrij grove wortels (haarwortels – tot 2 cm )
aangetroffen kunnen worden. Deze dienen vakkundig worden ingekort.

7.1.3 Snoeiwerkzaamheden aan de overblijvende bomen

De bomen hebben in de huidige situatie een goed eindbeeld, bij de nieuwe
inrichting wordt door de gewijzigde invulling van de openbare ruimte een
andere eindbeeld van toepassing.

Dit betekent dat de bomen ( met uitzondering van de gemeentelijke
bomen en struiken, dezen worden door de gemeente zelf gesnoeid)
vakkundig moeten worden opgekroond. Dit dient door een gecertificeerd
European Tree Worker te worden uitgevoerd. Dit is een proces dat
gedurende een aantal jaren achtereen herhaald moet worden tot het
gewenste eindbeeld is bereikt.

Door het opkronen wordt tevens de eventuele wortelreductie (haarwortels
en fijne wortels) die plaats zal vinden bij de aanleg van verharding
gecompenseerd, geen van de reducties (kroon en wortelgestel) mag de
maximaal toegestane marge van 20 % overschrijden. Een grotere reductie
dient gefaseerd te worden in de tijd.
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Weergave van de nieuwe situatie met de overblijvende bomen, met in het paars gearceerd de 5
meter buffer.

7.1.4 Kabels en leidingen

Aan de zijde van de Zonnelaan ligt een hogedruk gasleiding, hetgeen
gevolgen heeft voor de ruimtelijke herinrichting van plantsoenvak E.

In de nieuwe situatie dient de ondergrondse infrastructuur buiten het
toekomstige bewortelbare gebied aangelegd te worden. Dit om te
voorkomen dat in de toekomst bij graafwerkzaamheden ten behoeve van
kabels en leidingen wortelschade ontstaat. Ook hier geldt onverkort dat de
voorbereiding dient te worden voorgelegd aan een European Tree Technician
en te worden geaccodeerd door de gemeentelijke specialist.

Tussen boomnrs. z03 en z04 lopen ondergrondse leidingen.
Bij boomnr. z06 en voorlangs de bomen z08, z09, z10, z11, z12is sprake
van een lage druk gasleiding.

Indien huidige kabels en leidingen afgekoppeld danwel verlegd worden in de
buurt van te handhaven bomen, dan dient de uitvoering dan wel het toezicht
te worden gedaan door een ETW-er en bij de voorbereiding dienen de
plannen te worden getoetst en te worden geaccordeerd door de
gemeentelijke specialist en een ETT-er.
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Overzichtstekening met rode vulling aangegeven waar geen nieuwe kabels en leiding mogen worden
geprojecteerd. Met de rode stippellijn wordt het kabeltracé weergegeven.

Op de locatie van de nieuw aan te planten bomen dient vooraf afstemming plaats te
vinden over eventuele kabel- en leidingentracés. Dit om in de nabije toekomst
wortelschade te voorkomen.

Buiten de rode zone moet er afstemming plaats vinden met de betreffende eigenaar.
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7.2 Kapvergunning

Gebouwen mogen pas gesloopt worden op het moment dat de kapvergunning definitief is.
Het gaat hier om gebouwen waar binnen een afstand van 5 meter houtopstanden staan die
kapvergunningsplichtig zijn.

Z12 Boom met volgnummer

Z12 Boom met volgnummer, waarbij het slopen invloed heeft op de boom.

5 meter zone

Weergave van de 5 meter zone

Uit bovenstaande kaart is op te maken dat voor dit project pas kan worden gestart met het
slopen als de kapvergunning definitief is.
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z01 Populus x canescens grauwe abeel 1968 1.25 22 90 7.66 >24 30.47 goed >10 45 ja nee plantsoen nee beschermen niet vleermuiskast

z02 Populus x canescens grauwe abeel 1977 1.23 22 73 5.09 >24 30.47 goed >10 37 ja nee plantsoen nee beschermen 1 1 1 matig horzelvlinder

z03 Populus x canescens grauwe abeel 1975 0.95 22 76 5.64 >24 30.47 goed >10 38 ja nee plantsoen nee beschermen 1 1 matig horzelvlinder vleermuiskast

z04 Populus x canescens grauwe abeel 1978 0.96 20 71 4.17 >24 30.47 goed >10 36 ja nee plantsoen nee beschermen niet

z05 Populus x canescens grauwe abeel 1976 1.07 18 75 4.96 >24 30.47 goed >10 38 ja nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet

z06 Betula papyrifera papierberk 1983 1.28 10 30 2.02 12-15 13.71 goed >10 30 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet

z07 Prunus serrulata japanse sierkers 1967 1.18 14 46 3.99 15-18 15.91 matig 5-10 46 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet

z08 Populus x canescens grauwe abeel 1999 1.06 9 29 1.69 12-15 13.02 goed >10 15 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z09 Populus x canescens grauwe abeel 2003 1.03 10 21 2.24 12-15 14.42 goed >10 11 nee nee plantsoen meerstam nee beschermen 1 niet

z10 Populus x canescens grauwe abeel 2003 1.04 11 20 2.33 12-15 12.34 goed >10 10 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z11 Sorbus aucuparia gewone lijsterbes 1985 1.11 9 28 2.01 9-12 10.96 goed >10 28 nee nee plantsoen nee beschermen 1 niet dubbele top

z12 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1971 1.22 14 42 3.02 18-24 19.28 goed >10 42 ja nee plantsoen nee beschermen 1 niet dubbele top

z13 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1967 1.29 13 46 2.34 18-24 20.29 goed >10 46 ja nee plantsoen nee vellen 1 niet drie top

z14 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1986 1.10 14 27 3.25 12-15 13.96 goed >10 27 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z15 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1968 1.10 15 45 3.23 18-24 20.96 goed >10 45 ja nee plantsoen nee vellen 1 1 niet

z16 Salix cinerea grauwe wilg 1982 1.12 19 31 2.59 6-9 8.70 goed >10 31 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet

z17 Fraxinus angustifolia es 1976 1.24 11 37 4.82 18-24 18.97 redelijk >10 37 ja nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet

z18 Fraxinus angustifolia es 1984 1.15 8 29 6.25 18-24 18.85 matig >10 29 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet Bastwoekerziekte

z19 Fraxinus angustifolia es 1984 1.14 8 29 3.53 18-24 18.82 matig >10 29 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet essentaksterfte |Bastwoekerziekte

z20 Fraxinus angustifolia es 1972 1.18 10 41 3.53 18-24 19.60 redelijk >10 41 ja nee plantsoen nee vellen 1 1 niet Bastwoekerziekte

z21 Sorbus aria meelbes 1980 1.18 5 33 2.41 6-9 7.26 goed >10 33 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z22 Sorbus aria meelbes 1981 1.10 6 32 3.14 12-15 13.20 goed >10 32 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z23 Sorbus aria meelbes 1983 1.08 6 30 2.22 9-12 11.36 matig >10 30 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z24 Sorbus aria meelbes 1984 1.02 8 29 2.62 6-9 5.85 redelijk >10 29 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z25 Sorbus aria meelbes 1976 0.96 8 37 2.20 6-9 7.13 goed >10 37 ja nee plantsoen nee beschermen niet

z26 Malus cultivar sierappel 1995 1.08 5 18 1.97 6-9 7.87 goed >10 18 nee nee plantsoen nee beschermen 1 1 1 niet

z27 Malus cultivar sierappel 1993 1.00 6 20 1.79 6-9 7.57 goed >10 20 nee nee grasvegetatie nee beschermen 1 niet

z28 Malus cultivar sierappel 1995 1.05 5 18 2.21 6-9 7.74 goed >10 18 nee nee grasvegetatie nee beschermen 1 1 niet

z29 Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 2001 0.96 3 12 1.61 0-6 4.34 slecht 1-5 12 nee nee grasvegetatie nee beschermen 1 1 niet

z30 Betula nigra zwarte berk 1970 1.07 13 43 3.48 18-24 19.67 matig >10 43 ja nee plantsoen nee beschermen 1 niet vleermuiskast

z31 Betula nigra zwarte berk 1971 1.02 13 42 3.84 18-24 21.97 matig >10 42 ja nee plantsoen nee beschermen niet

z32 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1973 0.91 11 40 3.76 18-24 19.05 goed >10 40 ja nee plantsoen nee beschermen 1 niet

z33 Aesculus hippocastanum paardenkastanje 1980 8 33 2.72 12-15 14.57 goed >10 33 nee nee verharding nee vellen 1 1 matig Kastanjemineermot

z34 Betula pendula gewone berk 1982 1.15 7 31 1.69 9-12 11.25 goed >10 31 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z35 Ilex aquifolium hulst 1999 1.01 4 14 0.00 6-9 6.97 goed >10 14 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z36 Salix caprea waterwilg 1980 1.06 11 33 2.74 9-12 10.66 goed >10 33 nee nee plantsoen nee beschermen 1 1 niet

z37 Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 1998 0.83 5 15 2.46 6-9 7.18 redelijk >10 15 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z38 Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 1986 0.71 7 27 2.17 9-12 9.13 zeer slecht 1-5 27 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 niet dood

z39 Robinia pseudoacacia gewone acacia 1983 0.81 4 30 2.17 9-12 9.13 zeer slecht 1-5 30 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 1 1 1 niet halfdood

z40 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1984 0.79 7 29 4.36 12-15 12.62 goed >10 29 nee nee grasvegetatie nee beschermen niet

z41 Alnus cordata hartbladige els 1976 0.64 10 37 3.98 18-24 20.45 goed >10 37 ja nee grasvegetatie nee beschermen niet

z42 Ulmus minor veldiep 1994 0.59 10 19 1.8 9-12 10.32 goed >10 19 nee nee grasvegetatie meerstam nee beschermen niet tweestam 17cm

z43 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1996 0.62 5 17 2.23 0-6 5.31 goed >10 17 nee nee grasvegetatie nee beschermen niet

z44 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1999 0.55 5 14 1.74 0-6 4.43 goed >10 14 nee nee grasvegetatie nee beschermen niet

z45 Sorbus aucuparia gewone lijsterbes 2001 4 12 2.21 6-9 6.54 goed >10 12 nee nee plantsoen nee beschermen niet

z46 Cotoneaster 2005 4 8 1.32 0-6 3.81 goed >10 8 nee nee grasvegetatie nee vellen 1 niet

z47 Betula pendula gewone berk 1990 5 23 2.20 15-18 15.00 goed >10 23 nee nee verharding nee vellen 1 matig

z48 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1995 4 18 1.80 0-6 4.76 slecht 1-5 18 nee nee plantsoen nee vellen 1 1 niet

z49 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1997 4 16 1.80 0-6 4.76 slecht 1-5 16 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z50 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1989 4 24 1.80 0-6 4.76 slecht 5-10 24 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z51 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1991 4 22 1.80 0-6 4.76 slecht 5-10 22 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z52 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 1992 4 21 1.80 0-6 4.76 slecht 5-10 21 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z53 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 2002 4 11 1.80 0-6 4.24 slecht 5-10 11 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z54 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 2000 4 13 1.80 0-6 4.24 slecht 5-10 13 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

z55 Crataegus x persimilis pruimbladige meidoorn 2002 4 11 1.80 0-6 4.24 slecht 5-10 11 nee nee plantsoen nee vellen 1 niet

Totalen 15 0 6 21
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