Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens
Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.
Aanvraagnummer

6576671

Aanvraagnaam

Kapaanvraag 2 dode en slechte bomen in Centrum

Uw referentiecode

-

Ingediend op

-

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Kapaanvraag van 2 dode en slechte bomen in de
Timorstraat in stadsdeel Centrum . De bomen worden
gekapt en herplant met Tilia x Europaea in de maat 18/20

Gefaseerd

Nee

Geen

Geen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen
Kosten
Nawoord en ondertekening

Datum: 9 december 2021 07:17

Aanvraagnummer: 6576671

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Aanvrager bedrijf
1

2

Bedrijf

Identificatienummer gemeente

0518

(Statutaire) naam

Gemeente Den Haag

Handelsnaam

-

Geen

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

A.M

Voorvoegsels

-

Achternaam

Harteveld

Functie

groenbeheer

Geen

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2511bt

Huisnummer

70

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Spui

Woonplaats

's-Gravenhage

Geen

Geen

Correspondentieadres

Adres

Spui 70
2511bt 's-Gravenhage

5

Datum: 9 december 2021 07:17

Contactgegevens

Telefoonnummer

0623023722

Faxnummer

-

E-mailadres

tonharteveld@denhaag.nl

Aanvraagnummer: 6576671

Geen

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Locatie
1

Adres

Postcode

2585SE

Huisnummer

113

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Timorstraat

Plaatsnaam

's-Gravenhage

Geen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie
2

Eigendomssituatie

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum: 9 december 2021 07:17

Ja
Nee
twee locatie in dezelfde straat

Eigendomssituatie van het perceel

3

Geen

Aanvraagnummer: 6576671

2 bomen in de openbare ruimte in de Timorstraat

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Kappen
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

zie bijlage

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

herplant mogelijk ,worden komende plantseizoen herplant
met Tilia x Europaea van de maat 18/20

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

bomen kappen en nieuwe bomen herplanten in het
komende plantseizoen

Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck
gedaan?

Ja
Nee

Heeft U de diameter van de
houtopstand opgegeven?

Ja
Nee

Betreft het een Haagse
monumentale boom?

Ja
Nee

Wat is/zijn de reden(en) voor het
kappen van de boom of bomen?

Datum: 9 december 2021 07:17

Kappen
Anders

Bomen zijn bij nader onderzoek slecht gebleken door middel
van een picus meting

Heeft u een situatietekening en 3
foto's toegevoegd?

Ja
Nee

Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

Ja
Nee

Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn?

Ja
Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 6576671

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Vink hieronder de
aanvraagreden(en) aan die
gebruikt gaan worden bij publicatie

Datum: 9 december 2021 07:17

dode en slechte bomen

Wilt u kappen in verband met
voorgenomen bouwactiviteiten?

Ja
Nee

Wilt u kappen in verband met een
voorgenomen herinrichting?

Ja
Nee

Wordt het bomenbestand
uitgedund in verband met de
instandhouding van overige
bomen?

Ja
Nee

Is de boom ziek?

Ja
Nee

Is het een dode of slechte boom?

Ja
Nee

Is er schade veroorzaakt door de
boom/bomen?

Ja
Nee

Heeft u overlast van de boom/
bomen?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 6576671

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Toelichting Kappen
1

Kappen
Om hoeveel houtopstanden gaat het?
- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.
- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.
Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van
herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2

Gemeentespecifieke vragen
Heeft U de vergunningcheck gedaan?
- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.
Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?
- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam (op 1,30 m boven het maaiveld) te delen door 3,14.
Betreft het een Haagse monumentale boom?
- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
http://www.denhaag.nl/bomen
Wat is/zijn de reden(en) voor het kappen van de boom of bomen?
- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen
ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het
aanvraagformulier.
Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?
- Als bijlage dient u een situatietekening en inimaal 3 foto's per houtopstand toe te voegen. Ten minste 2 foto's moeten een
beeld van de houtopstand in zijn omgeving geven. Duidelijk moet blijkenwaar de houtopstand zich bevindt (voor-, zij-, of
achtertuin) en om welk soort en diameter het gaat. Veelal kan aan ed hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is
van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.
Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?
- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van de houtopstand of het terrein.
Beschikt u voorts nog over gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?
- Bijvoorbeeld een bouwvergunning, onderzoeksrapport naar de gezondheid van de houtopstand, een onderzoeksrapport i.v.m.
schade die de houtopstand veroorzaakt of een raadsbesluit bij een herinrichting van de openbare ruimte.
Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?
- Als u een vergunning heeft gekregen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaartermijn) niet altijd direct overgaan tot
het kappen e.d. van de houtopstand. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de
vergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven,
maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.
Vink hieronder de aanvraagreden(en) aan die gebruikt gaan worden bij publicatie
- Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.
Wilt u kappen in verband met voorgenomen bouwactiviteiten?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Wilt u kappen in verband met een voorgenomen herinrichting?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Wordt het bomenbestand uitgedund in verband met de instandhouding van overige bomen?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Is de boom ziek?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.

Datum: 9 december 2021 07:17

Aanvraagnummer: 6576671
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Is het een dode of slechte boom?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Heeft u overlast van de boom/bomen?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.

Datum: 9 december 2021 07:17

Aanvraagnummer: 6576671

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Kapaanvraag voor 2 dode Bijlage 2 dode en
en slechte bomen
slechte bomen in de
Timorstraat.pdf

Datum: 9 december 2021 07:17

Aanvraagnummer: 6576671

Type
Situatietekening kappen
Gegevens houtopstanden
Anders

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Datum
ingediend

Status
document
Concept
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Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum: 9 december 2021 07:17

Aanvraagnummer: 6576671
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Pagina 9 van 11

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in
De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum: 9 december 2021 07:17
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Datum: 9 december 2021 07:17

Naam:

Gemeente Den Haag

Bezoekadres:

Spui 70, 2511 BT, Den Haag

Postadres:

Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag

Telefoonnummer:

14070

E-mailadres:

oloaanvraag@denhaag.nl

Website:

www.denhaag.nl

Contactpersoon:

Centrale Intake

Aanvraagnummer: 6576671
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Adres
Timorstraat
Timorstraat

huisnummer

Locatie

Boomnummer

diameter

Omtrek

Soort

Reden tot kappen

5
12

87
62

273,1
194,6

Aesculus hippocatstanum Baumannii

113

t/o lm 0001 a
t/o lm 0004

slecht
slecht

Aesculus hippocatstanum Baumannii

Postcode

2585se
2585se

Herplant

Nesten

Holte

Foto

Quick scan

Soort van de herplant

Maat herplant

Rapport

ja
ja

geen
geen

geen
geen

ja
ja

ja
ja

Tilia x europaea

18/20
18/20

bvc met picus
bvc met picus

Tilia x europaea

RAPPORTAGE
Boomtechnisch onderzoek bij 4 bomen aan de Timorstraat in
gemeente Den Haag

COLOFON

Opdrachtgever:
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Boomtechnisch onderzoek bij 4 bomen aan de Timorstraat te Den Haag

INLEIDING
In opdracht van Groenbedrijf Den Haag is door Terra Nostra BV. op 29 november 2021
een nader boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij 4 bomen aan de Timorstraat in gemeente Den Haag.

Aanleiding
De 4 bomen in dit onderzoek komen voort uit uw aanvraag per mail op 24-11-2021. Waarbij is
aangegeven dat de betreffende bomen nader onderzoek behoeven, specifiek middels geluidstomografie
en elektrische weerstandmeting.

Doel
Doel van het nader onderzoek is het beoordelen van de huidige gesteldheid van de betreffende bomen,
levensverwachting en eventuele risico’s. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek zijn
beheermaatregelen geadviseerd.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 zijn in aparte paragrafen de resultaten per boom verwerkt. Ten behoeve van de
leesbaarheid is een beknopte rapportage gemaakt van 2-3 pagina’s per boom.
Per boom is op de eerste pagina in een tabel de locatie, boomgegevens, resultaten van het onderzoek,
conclusie en advies weergegeven, evenals een tekening met de situering van de betreffende boom. De
tweede pagina bevat foto’s en aangevuld met meetresultaten Picus-metingen op de derde pagina.
Hoofdstuk 2 betreft een samenvatting van de geadviseerde maatregelen. Als bijlage aan dit rapport zijn
een literatuurlijst en methode van onderzoek toegevoegd.

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact opnemen met boomtechnisch adviseur Luuk Boender, via het telefoonnummer 0184 –
698993 of per mail info@terranostra.nu.
Terra Nostra BV
Bleskensgraaf

Henry Kuppen
Directeur
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1
1.1

1.

RESULTATEN

Timorstraat, boomnummer 5

Subject
ID:
Wijk:
Straat
Datum opname:
Boomsoort:
Stamdiameter:
Boomhoogte:
Conditie:
Bijzonderheden:
Onderzoeksmethode:
Onderzoek:

Conclusie:

Toekomstverwachting:
Advies:

Omschrijving/ beoordeling
5
Archipelbuurt
Timorstraat
29-11-2021
Dubbelbloemige witte paardenkastanje
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
87 centimeter
17,3 meter
Sterk verminderd
Kroon al ingenomen, inrottende snoeiwonden op 2,6m, 3,5m, 4,0m en 4,7m, matige
aantasting door kastanjebloedingsziekte.
Geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting op 230 cm +mv. Meetpunt 1
bevindt zich aan de rijwegzijde.
De geluidstomograaf laat een forse aantasting in de snoeiwond zien, middels prikken
is vastgesteld dat de holte nog actieve rotting heeft. De mate waarin dit nog aanwezig
is, laat de elektrische weerstandsmeting duidelijk zien. De actieve rotting tast vanuit
het kernhout richting het spinthout steeds meer houtweefsel aan. Dit heeft gezorgd
voor een restwand die over de meethoogte niet meer volledig gesloten is. Op basis
van de huidige meting is er tussen de 4 en 7 cm gezond spinthout aanwezig. Op basis
van de SIA-methode is een minimale restwand van 4 cm noodzakelijk.
Voor de overige ingerotte snoeiwonden geldt dat hier ook sprake is van actieve rotting
waarbij de oude takaanzet doorbroken is en aantasting tot in het kernhout aanwezig
is.
De kastanjebloedingsziekte is aanwezig in de vorm van bloedingen en bastscheuren
tussen de 20 en 50% van de omtrek.
De minimaal benodigde restwand wordt op dit moment nog gehaald maar zal door
voortgang van de rotting en gezien de houteigenschappen van paardenkastanje
relatief snel afnemen. Gezien de sterk verminderde conditie zal snoei slecht verdragen
worden en vooral tot versnelling van de aantasting zorgen. De toekomstverwachting
is daarom beperkt en een ingreep is nodig om een verhoogd risico op stambreuk te
voorkomen.
<3 jaar op basis van de mechanische eigenschappen.
De paardenkastanje binnen 1 jaar verwijderen om een verhoogd risico op stambreuk
te voorkomen.

Tabel 1: Boomgegevens.

Figuur 1: Situering.
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Foto 1: Links een beeld van de boom (oranje pijl).

Foto 2: Links een beeld van de inrottende snoeiwond op 2,6 m en de meetpunten.
Foto 3: Rechts een beeld van de overige inrottende snoeiwonden (gele pijlen).
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Geluidstomografie

Interpretatie
De geluidstomograaf laat een sterke afname van
geluidsnelheid in de kern zien. Naar buiten toe is
een brede zone met paarse en groene
doorstippeling zichtbaar waar houtweefsel al
aantasting laat zien. Aan de buitenzijde is
rondom nog normaal spinthout aanwezig. De
hoeveelheid spinthout is ter hoogte van
meetpunt 4 beperkt tot 3 cm. Langs de overige
omtrek is minimaal 7 cm aanwezig.
Indicatieve legenda:
Reactiehout
Normaal hout
Overgangszone
Licht aangetast hout
Sterk aangetast hout
Holte met vrijwel geen houtweefsel

Elektrische weerstandsmeting

Interpretatie
De elektrische weerstandsmeting laat een sterke
vernatting van het houtweefsel als gevolg van
actieve rotting zien. De actieve rot bevindt zich
in het kernhout, langs de zijkanten tussen
meetpunt 6 en 19 is nog normaal spinthout
aanwezig. De vernatting ter hoogte van
meetpunten 11 t/m 13 is het gevolg van
kastanjebloedingsziekte. Tussen meetpunt 19
en 1 aan de rijwegzijde is vernatting van het
spinthout zichtbaar als gevolg van uitbreiding
van de rotting. De zone met hogere weerstand
bij meetpunt 4 en 5 is de holte zelf waar de
weerstand door lucht hoger is. Langs de zijkant
is met geel en cyaan de restwand zichtbaar
tussen meetpunt 2 en 5. De dikte van de
restwand op basis van dit beeld is tussen de 4
en 7 cm met onderbreking van de restwand ter
hoogte van mp 19 t/m 1.

Tabel 2: Resultaten van de geluidstomograaf en elektrische weerstandsmeting.

6
Boomtechnisch onderzoek bij 4 bomen aan de Timorstraat te Den Haag

1.2

Timorstraat, boomnummer 12

Subject
ID:
Wijk
Straat
Datum opname:
Boomsoort:
Stamdiameter:
Boomhoogte:
Conditie:
Bijzonderheden:
Onderzoeksmethode:
Onderzoek:

Conclusie:

Toekomstverwachting:
Advies:

Omschrijving/ beoordeling
12
Archipelbuurt
Timorstraat
29-11-2021
Dubbelbloemige witte paardenkastanje
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
62 centimeter
11,7 meter
Sterk verminderd
Kroon ingenomen, kastanjebloedingsziekte met bloedingen, bastscheuren en
bastworp over >50% van de stamomtrek. Inrotting van de stamvoet.
Geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting op 10 cm +mv. Meetpunt 1
bevindt zich aan de rijwegzijde.
De inrotting van de stamvoet is 30 cm diep en komt overeen met het beeld uit de
geluidstomograaf. Door de soort aantasting zo dicht bij het maaiveld is een
verschillend beeld zichtbaar tussen de geluidstomograaf en de elektrische
weerstandsmeting. De geluidstomograaf laat op de meethoogte een beperkte
aantasting zien, wat overeenkomt met het prikken in de holte. Echter is de aantasting
onder maaiveld veel omvangrijker en verder gevorderd. Een deel van de omtrek heeft
actieve rotting waardoor ook de wortelaanzetten al aangetast zijn of worden
ondermijnd. Risico bij deze boom is niet zo zeer windworp als wel breuk vanuit de
stamvoet direct onder maaiveld.
De aantasting bevindt zich hoofdzakelijk onder maaiveld waardoor er een verhoogd
risico op breuk vanuit de stamvoet onder maaiveld is. Gelet op de sterk verminderde
conditie en de houteigenschappen zal verdere snoei beperkt verdragen worden en
vooral tot versnelde aantasting leiden. Handhaven is daarmee vanuit de
boomveiligheid en beheermatig niet langer wenselijk.
<3 jaar (op basis van de mechanische eigenschappen)
Verwijderen van de paardenkastanje binnen 6 maanden, bij voorkeur voor het begin
van de bladperiode van 2022.

Tabel 3: Boomgegevens.

Figuur 2: Situering.
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Foto 4: Links een beeld van de boom (oranje pijl).

Foto 5 en 6: Links en rechts een beeld van de stamvoet met inrotting (gele pijl) en de plaatsing van meetpunten.
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Geluidstomografie

Interpretatie
De geluidstomograaf laat een beperkte inrotting
van de stamvoet zien ter hoogte meetpunt 1 en
17. De afname van de geluidsnelheid is beperkt
tot een diepte van circa 30 cm. De rotting is
relatief smal en zonder brede banen van
geluidsafname, duidend op een beperkte
voortgang van de rotting. Om de zone met paars
en groene verkleuring is beperkte doorspikkeling
met groen zichtbaar. Dit geeft aan dat wel
zijwaartse verspreiding van de houtrot
plaatsvindt. Het grootste deel van de stamvoet
laat een referentie van gezond houtweefsel zien.
Indicatieve legenda:
Reactiehout
Normaal hout
Overgangszone
Licht aangetast hout
Sterk aangetast hout
Holte met vrijwel geen houtweefsel

Elektrische weerstandsmeting

Interpretatie
De elektrische weerstandsmeting laat een
afwijkend beeld van de geluidstomograaf zien.
Dit als gevolg van de volumetrische
eigenschappen van de meting. Dit betekent dat
½ de diameter onder en boven de meethoogte
wordt doorgemeten. In dit geval is ook een deel
van de stamvoet onder maaiveld doorgemeten.
Duidelijk is dat er sprake is van verdroging in het
kernhout als gevolg van rotting grotendeels
onder het maaiveld. Langs de zijkanten is
actieve rot aanwezig (donkerblauwe kleur)
Gezien dat het hier de zone tussen meetpunt 17
en 13 betreft, heeft dit invloed op de
wortelaanzetten en daarmee de stabiliteit. De
rotting is ook aanwezig achter meetpunten 7 t/m
11. Hier is de wortelaanloop zelf nog wel
functioneel bij meetpunt 8,9 en 10. Tussen de
meetpunten 1 en 7 is de weerstand verhoogd
maar is geen actieve rotting zichtbaar.
Verhoudingsgewijs is een fors deel van de stam
aangetast door rotting, welke grotendeels onder
maaiveld plaatsvindt.

Tabel 4: Resultaten van de geluidstomograaf en elektrische weerstandsmeting.
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1.3

Timorstraat, boomnummer 34

Subject
ID:
Wijk
Straat
Datum opname:
Boomsoort:
Stamdiameter:
Boomhoogte:
Conditie:
Bijzonderheden:
Onderzoeksmethode:
Onderzoek:

Conclusie:

Toekomstverwachting:
Advies:

Omschrijving/ beoordeling
34
Archipelbuurt
Timorstraat
29-11-2021
Dubbelbloemige witte paardenkastanje
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
83 centimeter
17,5 meter
Sterk verminderd
Kroon al ingenomen, inrotting van oude snoeiwond op 3,5 m +mv, matige aantasting
door kastanjebloedingsziekte.
Geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting op 330 cm +mv. Meetpunt 1
bevindt zich ter hoogte van de rijweg.
De geluidstomografie laat een holte in de stam zien welke overeenkomt met de visueel
vastgestelde inrotting. Langs de zijkanten is uitbreiding van de rotting zichtbaar, dit
beeld wordt bevestigd door de elektrische weerstandsmeting, waarbij de rotting in de
stam van actieve aard is. Het spinthout wordt daarbij ter hoogte van meetpunt 4 en
tussen 8 -10 al aangetast. De huidige restwand op het meest dunne deel is 3 cm en
maximaal 8 cm (mp 7). De restwand is over het overige deel van de omtrek tussen de
10 en 20 cm. Voor de breuksterkte is minimaal 5 cm restwand rondom nodig. Het
tekort ter hoogte van meetpunt 4 en 8 – 10 kan nog gecompenseerd worden. Gelet
op voortgang van de aantasting blijft de levensverwachting beperkt.
De inrotting heeft lokaal tot onvoldoende restwand geleid. De restwand is echter op
andere delen meer dan voldoende te compenseren waardoor van een verhoogd risico
nog geen sprake is. Monitoring van de aantasting is nodig om een verhoogd risico in
de toekomst te voorkomen.
Circa 3-5 jaar
Op dit moment zijn geen directe beheermaatregelen voorzien.
Jaarlijkse boomveiligheidsinspectie.
Herhaling van de geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting in oktober 2023
om de voortgang van de aantasting te beoordelen en mogelijk secundaire
aantastingen vast te stellen.

Tabel 5: Boomgegevens.

Figuur 3: Situering.
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Foto 7: Links een beeld van de boom (oranje pijl).

Foto 8 en 9: Links en rechts een beeld van de meetpunten. Links een beeld van de inrottende snoeiwond.
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Geluidstomografie

Interpretatie
De geluidstomograaf laat een afname van de
geluidsnelheid zien vanuit de snoeiwond richting
de kern van de stam. De rotting heeft tot een
holte in de stam geleid (lichte blauwe kleur)
welke ook visueel is vastgesteld. Daaromheen is
middels blauw, paars en groen een afgenomen
houtkwaliteit zichtbaar door rottingsprocessen.
Om de holte is de zone met beginnende houtrot
(groen) het meest breed, duidend op een
uitbreiding van de rotting. De restwand is met
name tussen meetpunt 4 en 10 dunner op basis
van de geluidstomografie. De restwand is
variërend over de omtrek tussen de 3 en 8 cm.
Indicatieve legenda:
Reactiehout
Normaal hout
Overgangszone
Licht aangetast hout
Sterk aangetast hout
Holte met vrijwel geen houtweefsel

Elektrische weerstandsmeting

Interpretatie
De elektrische weerstandsmeting laat door het
volumetrische karakter van de meting ½ van de
diameter onder en boven de meethoogte zien.
Dit laat een beeld van actieve rotting (blauw) in
de kern zien. Daarnaast is dit beeld tussen
meetpunt 3 - 5 en 8 – 10 aanwezig. Hier is
interne vernatting van het spinthout aanwezig
als gevolg van rottingsprocessen. Bloeding door
kastanjebloedingsziekte kon hier niet als
oorzaak vastgesteld worden. Direct achter de
opening is een verdroging zichtbaar als gevolg
van de holtevorming. Relatief gezien is het
aandeel actieve rot onder en boven de
meethoogte groter waardoor een vertekend
beeld met de geluidstomograaf ontstaat. De
weerstand ter hoogte van meetpunt 19 en 18 is
door de vorming van celwoekering hoger.

Tabel 6: Resultaten van de geluidstomograaf en elektrische weerstandsmeting.
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1.4

Timorstraat, boomnummer 48

Subject
ID:
Wijk
Straat
Datum opname:
Boomsoort:
Stamdiameter:
Boomhoogte:
Conditie:
Bijzonderheden:
Onderzoeksmethode:
Onderzoek:

Conclusie:

Toekomstverwachting:
Advies:

Omschrijving/ beoordeling
48
Archipelbuurt
Timorstraat
29-11-2021
Dubbelbloemige witte paardenkastanje
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
96 centimeter
17,8 meter
Sterk verminderd
Kroon al ingenomen, holte op 3,3 m +mv met uittredend vocht, matige aantasting
kastanjebloedingsziekte.
Geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting op 330 cm +mv
De holte is 59 cm inprikbaar, en komt nagenoeg overeen met het beeld van de
geluidstomograaf. Het betreft een holte waar na inprikken vochtuittreding plaatsvindt.
De hoeveelheid uittredend vocht suggereert een omvangrijke holte welke door een
inrotting op hoogte verbonden is en gevuld is met regenwater. De rotting is omvangrijk
maar wel duidelijk begrensd. Actieve rotting is door de hoeveelheid vocht niet vast te
stellen, Wel is de rotting duidelijk begrensd en is de restwand duidelijk in beeld. De
aanwezige restwand is gemiddeld tussen de 7 en 9 cm, waarbij vanuit de SIAmethode 3 cm nodig is.
Kastanjebloedingsziekte is voornamelijk in de kroon aanwezig met bloedingen over
20-50% van de omtrek van gesteltakken.
De inrotting heeft tot een forse holte geleid waarbij op dit moment de minimaal
benodigde restwand van 3 cm nog gehaald wordt. Daarmee is van een verhoogd
risico op stambreuk nog geen sprake. Monitoring is gezien de houteigenschappen en
de conditie nodig om de voortgang van de aantasting te beoordelen.
5-10 jaar
Geen directe beheermaatregelen noodzakelijk.
Jaarlijkse boomveiligheidsinspectie.
Herhaling van de geluidstomografie en elektrische weerstandsmeting in oktober 2023
om de voortgang van de aantasting te beoordelen en mogelijk secundaire
aantastingen vast te stellen.

Tabel 7: Boomgegevens.

Figuur 4: Situering.
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Foto 10: Links een beeld van de boom (oranje pijl).

Foto 11 en 12: Links en rechts een beeld van de meetpunten. Links met een gele pijl de opening naar de holte zichtbaar.
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Geluidstomografie

Interpretatie
De geluidstomograaf laat ter hoogte van de
opening bij meetpunt 6-7 een rotting naar de
kern zien. De afname van de geluidsnelheid is in
de kern fors en duidt op de vorming van een
holte. Dit wordt bevestigd door de uittreding van
vocht vanuit de opening. Langs de buitenzijde
van de holte is middels paarse en groene
kleuren afnemende houtkwaliteit vastgesteld.
De doorspikkeling met groen in de bruine
buitenste zone duidt op voortgang van de
houtrot waarbij de aantasting waarschijnlijk
verder is dan de geluidstomograaf laat zien. De
restwand over de omtrek varieert tussen de 6 en
14 cm. Het merendeel van de stamomtrek heeft
een restwand tussen de 8 en 12 cm.
Indicatieve legenda:
Reactiehout
Normaal hout
Overgangszone
Licht aangetast hout
Sterk aangetast hout
Holte met vrijwel geen houtweefsel

Elektrische weerstandsmeting

Interpretatie
De elektrische weerstandsmeting laat een
actieve rotting, vernatting van het kernhout
zien. Gelet op de uitstroom van vocht betekent
het hier dat de holte gevuld is met water en
daarmee een sterk geleidend vermogen heeft.
Duidelijk is dat er langs de buitenzijde een ring
met normaal functionerend spinthout aanwezig
is. De restwand op basis van het huidige beeld
is variërend over de omtrek tussen de 6 en 12
cm. Maar het merendeel van de omtrek heeft
een restwand tussen de 7 en 9 cm.

Tabel 8: Resultaten van de geluidstomograaf en elektrische weerstandsmeting.
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2

2.

SAMENVATTING

Naar aanleiding van het onderzoek bij de 4 bomen zijn beheermaatregelen opgesteld. Hieronder is per
boom de frequentie van boomveiligheidsinspectie en (eventuele) maatregel met urgentie weergegeven.
VTA
VTA jaarlijks
VTA 1x per 3 jaar
VTA niet van toepassing

Aantal
2
2
Totaal: 4

Boomnummers
34 & 48
5 & 12

Tabel 9: Samenvatting geadviseerde VTA-frequentie.

Beheermaatregel
Verwijderen < 6 maanden
Verwijderen < 1 jaar
Geen beheermaatregel nodig

Aantal
1
1
2

Boomnummers
12
5
34 & 48

Tabel 10: Samenvatting geadviseerde beheermaatregelen.

Nader onderzoek
Picus-meting oktober 2023

Aantal
2

Boomnummers
34 & 48

Tabel 11: Samenvatting toekomstig nader onderzoek.

16
Boomtechnisch onderzoek bij 4 bomen aan de Timorstraat te Den Haag

LITERATUURLIJST
Boeken

Drénou, C. (2006). Les Racines, Face cachée des arbres. Paris, France: Institut pour le développpement
forestier.
Janssen, i. J. (2013, 5e geheel herzien druk). Stadsbomen Vademecum 4: Boomsoorten en
gebruikswaarde. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.
Kutschera, L., & Lichtenegger, E. (2002). Wurzelatlas mitteleuropäischer Waldbäume und Sträucher.
Graz, Austria: Leopold Stocker Verlag.
Mattheck, K., & e.a. (2014, 1. Auflage). Die Körpersprache der Bäume: enzyklopädie des Visual Tree
Assessment. Karlsruhe, Deutschland: Karlsruher Institut für Technologie - Campus Nord.
Read, H. (2012). Het beheer van monumentale bomen. Brussel, België: Inverde & Agenschap voor Natuur
en Bos.
Roloff, A. (2001). Baumkronen: Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen
Naturphänomens. Stuttgart: Ulmer.
Wessolly, L., & Erb, M. (2014). Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle. Berlin-Hannover,
Deutschland: Patzer Verlag.

17
Boomtechnisch onderzoek bij 4 bomen aan de Timorstraat te Den Haag

Bijlagen

BIJLAGE 1: METHODE VAN ONDERZOEK
Boomsoort
Bepaald aan de hand van de soortkenmerken.

Stamomtrek
De stamomtrek van de boom op 1,30 meter hoogte in
centimeters.

Boomhoogte
Bepaald in meters met behulp van een digitale
hoogtemeter.

Conditie
De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand
van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de
knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling zie
figuur 5.

Visuele boomcontrole
In tabel 12 is de werkwijze van de visuele
boomcontrole weergegeven. Bomen worden zowel
biologisch als mechanisch beoordeeld met inbegrip
van randfactoren als standplaats en bodemtype.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTA-methode
(Mattheck & Breloer, 1995), SIA-methode (Wessolly, Figuur 5: Classificaties conditie naar A. Roloff.
1995, 1996, Wessolly & Erb, 2014), en IBA-methode
(Reinartz & Schlag, 1996).
Werkwijze visuele diagnose van bomen
Biologisch
Boomsoort
Plantwijze
Conditie
Levensfase
Vitaliteit
Schimmels
Insecten

Mechanisch

Randfactoren

Breukgevoeligheid

Stabiliteit

Aantasting/ schade
Scheefstand
Scheuren
Soorteigenschappen

Wortelaanzetten
Verdeling kroonoppervlak
Habitus
Lichaamstaal
Grondscheuren
Soorteigenschappen

Standplaats
Bodemtype
Locatie grondwater
Doorwortelbaar volume
Functie van de boom
Uitgevoerd werk

Interpretatie van levenskracht van de betreffende boom ten behoeve van:
Regulier beheer

Uitvoeren onderhoud

Nader onderzoek

Overig

Frequentie inspectie
boomveiligheid

Toepassen snoei
Kroonverankering
Opwaarderen
groeiplaats
Rooien/ vervangen

Beoordelen wortelgestel
Geluidsmeting

Chlorofyl fluorescentie
Analyse grond/blad

Meting elektr. weerstand

Overige analyse

Frequentie snoei

Trekproef
Resistograaf

Vertaling van resultaten naar concreet en onderbouwd advies
Tabel 12: werkwijze visuele boomcontrole.
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Bijlagen

Tomografie (Picus)
Picus SoT

Picus EIT

Met de Picus SoT (Sonic Tomography) worden geluidssignalen door het hout
gezonden en opgevangen door sensoren. Bij een aantasting van de
houtstructuur worden geluidssignalen met een bepaalde vertraging
ontvangen. De verkregen data zijn vertaald in een tweedimensionaal
kleurenbeeld (zie afbeelding). De interpretatie is verder afhankelijk van de
boomsoort, type aantasting en het meettijdstip. De kleuren naast de
meetlijnen tussen de afzonderlijke meetpunten is geïnterpoleerd, dus zijn
geen hard gegeven. De kleurzoneringen kunnen dus niet zondermeer worden
vertaald naar een bepaalde houtkwaliteit, maar zijn een indicatie, zie
onderstaand kleurenschema.
Reactiehout
Normaal hout
Overgangszone
Licht aangetast hout
Sterk aangetast hout
Holte met vrijwel geen houtweefsel

Met de Picus ERT (Electric Resistance Tomography), of elektrische
weerstandstomografie, wordt de ruimtelijke verspreiding van elektrische
weerstand gemeten. Een lage weerstand, gemeten op locaties met een hoger
vochtgehalte, vertaalt zich in een blauwe kleur. Holten of drogere houtzones
verhogen de weerstand en zijn rood gekleurd. Aan de hand van het
meetresultaat wordt ondermeer inzichtelijk of bijvoorbeeld de blauwe zone uit
de SoT daadwerkelijk een holte is. Tevens kan gezond hout (bruine kleur) toch
aangetast blijken. De voltages zijn niet destructief voor de boom.
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