Boomzorg heeft vanaf 2008 meerdere
malen artikelen gepubliceerd over massaria, over de toename van massaria
in Duitsland na droge zomers, over de
risico’s van de onvoorspelbare takuitbraak en over de juridische zorgplicht
die de boombeheerder in acht moet
houden. Maar hoe zwaar tilt men in de
Nederlandse praktijk aan massaria? De
resultaten laten onder meer zien dat
massaria slechts bij enkele gemeenten
fors toeslaat en dat men in de rest van
Nederland nog geen echte reden ziet tot
paniek.
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Massaria slaat incidenteel fors toe, maar driekwart
vindt ophef rond massaria overdreven
Een derde van de respondenten geeft aan: platanen kunnen mee
in de reguliere VTA-controle
Percentage plataan in 2013 en 2023
Alle respondenten (waarvan meer dan 90 procent bestaat uit gemeenten) geven aan dat
plataan 0-20% voorkomt in hun bomenbestand.
Meerdere gemeenten in de provincies ZuidHolland, Noord-Brabant en Limburg geven aan
dat plataan zelfs in hun top vier staat. Volgens
dezelfde gemeenten staat over tien jaar plataan
nog steeds in deze top vier. In de gemeente
Utrecht duikt de plataan pas in 2023 op in de top
vier van straatbomen als vervanger van de es. Al
met al lijkt er weinig ongerustheid over de impact
van massaria.
Massaria-controle
De meeste respondenten controleren tot nu toe
op massaria middels de reguliere VTA-inspecties.

Als reden geven zij op dat massaria-aantasting
nauwelijks een rol speelt. Een behoorlijk aantal
controleert met de hoogwerker, omdat massaria van bovenaf niet te zien is en dan met
name de grote exemplaren vanaf 30 centimeter.
Uitzonderingen vormen de gemeenten Ridderkerk
in Zuid-Holland en Sittard-Geleen in Limburg.
Ridderkerk controleert met de hoogtecamera,
want zij zegt gebaat te zijn bij de snelheid en
nauwkeurigheid waarmee de hoogtecamera
werkt. Sittard-Geleen geeft aan dat het een speciale massaria-inspectie uitvoert en een nul procentbeleid hanteert voor aangetaste takken: zij
verwijdert in verband met risico en overlast direct
alle aangetaste takken evenals de risicovolle
takken langs alle doorgaande wegen en op alle
openbare verblijfsruimten.

Motivatie voor beheermethode
Massaria-beheer heeft voor 40 procent van de
gevallen te maken met risico en overlast: wanneer er veel risico of overlast is, komt men in
actie. Zolang er geen reden tot paniek is, blijven platanen onderdeel van de reguliere VTAcontrole. Voor meer dan een derde deel van de
respondenten zijn risico en overlast ondergeschikt
aan het beschikbare budget: zij geven aan dat
VTA- controles, of plataancontroles per hoogwerker tijdens reguliere snoeibeurten, het goedkoopste zijn.
Controlefrequentie
Een vijfde van de respondenten controleert ieder
jaar de grotere platanen, vanaf een doorsnede
van 30 tot 60 centimeter, maar geeft tevens aan
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nog niet veel last te hebben van massaria. Deze
partijen controleren dus preventief eenmaal per
jaar. Een enkeling vult in dat zij tweemaal per jaar
controleert op massaria, maar ziet het platanenbestand in de toekomst niet drastisch dalen door
deze boomziekte.
Effect van beheer op probleemdruk
Van de gemeenten die wél last hebben van massaria en daarvoor beheermethoden toepassen,
antwoordt een derde dat zij géén verlaging in de
probleemdruk waarneemt door het toegepaste
beheer. In totaal 34 procent ziet daarentegen
enige vooruitgang. Enkele gemeenten, waaronder gemeente Scheldestromen, die direct alle
aangetaste takken verwijdert na controle met de
hoogwerker, zien weldegelijk een aanzienlijk verschil, maar zij vormen een uitzondering.
Eveneens een derde van de ondervraagden past
geen enkel beheer toe op massaria.
Toekomst
Minder dan 65 procent van de respondenten gaf
antwoord op de vraag hoe zij de toekomst zien
met betrekking tot massaria in hun gemeente.
De meningen zijn haast gelijk verdeeld over
‘positief, de ziektedruk zal wel weer afnemen’ en
‘neutraal, de ziektedruk zal gelijk blijven’. Alleen
gemeente Ridderkerk, die serieus kampt met
massaria, is somber over de toekomst en denkt
dat massaria alleen nog maar zal toenemen en
niet te stoppen is.
Met welke stelling bent u het eens?
Maar liefst driekwart van de ondervraagden vindt
de ophef rond massaria overdreven. Een kwart
vindt massaria wél een ernstige boomziekte. 7
procent vindt dat er te weinig aandacht is voor
massaria. Opvallend genoeg planten deze respondenten nog evenveel platanen aan.
Plant u minder platanen onder invloed van
massaria?
Bijna iedereen plant nog evenveel platanen aan
als voorheen. Slechts circa een op de tien is
aanzienlijk minder platanen gaan aanplanten.
Alleen de gemeente Scheldestromen is compleet gestopt met de aanplant van platanen.
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Hoogwerker 26%

Wij controleren niet op
massaria 9%

VTA-inspecties 48%

Anders 13%

Hoogtecamera 2%

Welke beheermethoden hanteert u tegen massaria (meerder antwoorden mogelijk)

Anders 7%
Geen enkele 30%
Snoeigereedschap goed ontsmetten 0%
Bodemverbetering voor groei van de weerstand 0%
Direct alle aangetaste takken verwijderen 35%
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Alleen risicovolle, aangetaste takken verwijderen 40%
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Waarom beheert u massaria op deze manier?

Hoe ziet u de toekomst met betrekking tot massaria in uw gemeente?

Anders 27%

Risico en overlast 40%
46%

51%
Positief: De infectiedruk
zal wel weer afnemen
Somber, de verspreiding van
massariaschimmel is niet te stoppen
en massaria neemt toe
Neutraal: De infectiedruk van
massaria blijft gelijk

Bepaald door budget 33%
3%

Met welke stelling bent u het eens?

Is de probleemdruk verminderd sinds de aanpak?

7%
Ja, aanzienlijk
5%
Redelijk
19%

Hanteert geen aanpak
29%

20%

Ophef rondom massaria
is overdreven
Massaria is een belangrijke
ziekte in platanen

Een beetje, kan beter
14%

73%

Er is veel te weinig aandacht
voor massaria

Nee
33%
Welk beheerniveau past het beste bij u?

Plant u minder platanen onder invloed van massaria?

Ja, aanzienlijk minder
12%

26%
47%

Ja, compleet gestopt
2%
Hoofdzakelijk beheer van alle
doorgaande wegen en openbare verblijfsruimten
Alleen beheer openbare verblijfsruimten
waar veel mensen komen (marktpleinen etc.)
Alleen incidentgedreven beheer, dus
na klachten of zware overlast
Geen beheer, want geen (serieus) probleem
in onze gemeente

16%

11%

Nee, eigenlijk evenveel
als vroeger
86%
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