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WOORD VOORAF
Het gebruikswaardeonderzoek laanbomen heeft er met de themagerichte benadering een
nieuwe dimensie bij gekregen. Het beschadigen van het wegdek door boomwortels vormt een
algemeen probleem bij gemeenten. Veel gemeenten en ook boomverzorgende bedrijven zijn
zelf actief bezig (geweest) om hiervoor oplossingen te zoeken. Ook is via onderzoek in
Nederland en in het buitenland al veel informatie over dit onderwerp verkregen. Er is dus veel
kennis aanwezig, echter wel erg versnipperd. In dit rapport is een inventarisatie van dit
onderwerp gemaakt aan de hand van literatuurgegevens en een enquête onder
boomverzorgende bedrijvenengemeenten.
Verheugend is de samenwerking met de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te
Velp. L. Hoogendoom heeft over dit onderwerp eenstudentenverslag gemaakt. Hiervoor isveel
informatieoverditonderwerpverzameld.
Graag wil ik hierbij de Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp bedanken voor de
medewerking eninhet bijzonder Lilian Hoogendoom voor haargoedeenenergiekeinbreng.
Tevens wil ik ook alle groenvoorzieners van gemeenten en boomverzorgers die hebben
meegewerkt aande enquête bedanken voor hunenthousiaste medewerking.Allen hebbenzeer
positief bijgedragen aan dit rapport, dat ongetwijfeld zijn weg zal vinden naar gebruikers van
laanbomen.

Drs. M.B.M. Ravesloot,
projectleider
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1.INLEIDING
Binnen hetgebruikswaardeonderzoek laanbomen (project 6025, Boomteeltpraktijkonderzoek) is
sinds 1999 een jaarlijks terugkerende themagerichte benadering ingevoerd. Hiermee kan in
korte tijd goede en relevante informatie worden verzameld en doorgegeven aan
groenvoorzieners en andere belanghebbenden. Het hoofddoel van het onderzoek, het
beoordelen van nieuwesortimenten inverharding bijgemeenten,vergt immers eenveel langere
adem.Alseerstethema isgekozenvoor"wegdekbeschadiging door boomwortels".
Beschadigingvanhetwegdekdoorboomwortels iseen probleemwaarvelewegbeheerders engebruikers aljaren mee kampen. Het probleem doet zichzowel binnen als buiten het stedelijke
gebied voor. De beschadigingen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken en leiden veelal tot
kostbare renovaties. Daarom zijn zowel weggebruikers, -beheerders als de ontwerpers gebaat
bijgoede kenniseninformatievoorziening overditonderwerp.
Er zijn over wegdekbeschadiging door boomwortels al veel artikelen en rapporten verschenen,
met name in Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hieruit blijkt dat de oorzaak
van het probleem complex is. Zowel (wortel)eigenschappen van de boom als verschillende
standplaatsfactoren spelen een belangrijke rol. Er is een aantal oorzaken bekend enerworden
specifieke boomsoorten genoemd die schadeveroorzaken.Tevens isindeafgelopenjaren een
aantal methoden ontwikkeld om wegdekbeschadigingen tegen te gaan. Zowel vanuit diverse
onderzoekenals uitdepraktijk zijn resultaten overdeze methodenbekend.

2.DOELVANHETONDERZOEK
Het doel van dit onderzoek is om de versnipperde kennis over wegdekbeschadiging door
boomwortels bijeentebrengen. Daaruit moet hetvolgende duidelijkworden:
• Waar speelt het probleem?
• Watzijnde oorzaken?
• Hoekanhet probleemworden voorkomen?
• Welkespecifieke boomsoortengeven(de meeste) problemen?
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3.AANPAK
Debelangrijkste methodendiegebruiktzijnvoor hetonderzoek zijn:
• literatuurstudie (artikelen,publicaties, rapporten enboeken);
• telefonischeenquêteondergemeentenen boomverzorgers.
Daarnaast is een oproep geplaatst in het vakblad "Tuin en Landschap" (zie bijlage 1). Hierin
werd om medewerking gevraagd door ervaringen met betrekking tot wegdekbeschadiging door
bomen te melden. Op deze oproep kwam weinig respons en zal daarom verder niet meer ter
sprake komen in dit rapport. De ervaringen die zijn doorgegeven zijn verwerkt in het hoofdstuk
5:Achtergronden vanwegdekbeschadiging.
3.1 LITERATUURONDERZOEK
Door middel van een aantalzoekcommando's inhet electronische zoeksysteem van bibliotheek
PUDOC (Wageningen) is een lijst van literatuurbronnen over dit onderwerp samengesteld. Een
groot aantal belangrijke bronnendaarvan is geraadpleegd.
Debelangrijkste bronnenvoor ditonderzoek zijn:
• Atsmaea.,1992
• Kopingaea.,1989
• Bakkerea.,1995
Inhoofdstuk 9 isdevolledige lijstvangeraadpleegde literatuurgegeven.

3.2 TELEFONISCHE ENQUÊTE
De telefonische enquête bestond uit enkele korte vragen over het onderwerp (zie bijlage 2).
Hieruit moest vooral duidelijk worden in hoe groot het probleem momenteel in praktijk (in
Nederland) is, welke maatregelen er worden genomen ter voorkoming van het probleem en
welke boomsoorten de meeste problemen veroorzaken. Ter voorbereiding op een eventueel
volgend gebruikswaarde thema, wordt een vraag gesteld over welke andere gebruikswaardethema's gewenst zijn.
In bijlage 3 staan de boomverzorgers en gemeenten die aan de enquête hebben meegewerkt
vermeld.
De bevindingen van de enquête worden in hoofdstuk 4 weergegeven. Om tot een compleet
overzicht te komen is de informatie die uit de enquête naar voren is gekomen, samen met de
literatuurgegevens verwerkt tot hoofdstuk 5 (Achtergronden van wegdekbeschadiging door
bomen)enhoofdstuk 6(Wortelkenmerken vanbomen,incl.schadekans).
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4.RESULTATENENQUETE
Er is door 30 boomverzorgende bedrijven en Nederlandse gemeenten meegewerkt aan de
telefonische enquête. Deze lagenwillekeurigverspreid over het hele land.
Aande handvande ingevuldeformulieren (bijlage 2)isdevolgende balans opgemaakt:
1. Ondervindt uinuwgemeente (ofbedrijf)weleensproblemenmet wegdekbeschadiging
door boomwortels?
Aantalantwoorden:26
Verdelingantwoorden:
• vaak (24x)=92%
• nooit (0x)=0%
• soms (2x) =8%
• weet niet(0x) =0%
Zoja: bijwelke gewassen?
Hetmeestezijngenoemd:
1. Populus (22x; waarbij specifiek genoemd: P. x canadensis (4x) en P. x canadensis
'Robusta'(4x))
2. Robiniapseudoacacia(13x)
3. Acer(11x;waarbij specifiek genoemd:A.platanoides(1x)enA. saccharinum(4x))
4. Fraxinusexcelsior(9x)
5. Ulmus(10x;waarbij specifiek genoemd: U.glabra(1x)en U.'Dodoens'(1x))
6. Salix(8x;waarbij specifiek genoemd:S.alba(3x))
7. Tilia(6x;waarbij specifiekgenoemd: T.xeuropaea(2x))
Inminderematezijngenoemd:
1. Platanus(4x)
2. Aesculus(4x;waarbij specifiek genoemd:A. hippocastanum(3x)enA. carnea(1x))
3. Quercus(4x;waarbij specifiek genoemd: Q.palustris (1x)en Q.rubra(1x))
4. Alnus(2x)
5. Pyruscalleryana(2x)
6. Betuia(2x;waarbij specifiek genoemd:ö. ermanii(1x))
7. Castaneasativa(1x)
8. Cate/pa(1x)
9. Fagr<vs(1x)
10.Morus(1x)
11. Prunusavium(1x)
12.Pferocarya(lx)
13. Sop/jora(1x)
14.Sonbus(lx)
Hoewerddezeschade veroorzaakt?
Aantalantwoorden:8
Verdelingantwoorden:
• doorboomwortel(6x)
• krimpondergrond (1x)
• weet niet(1x)
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2. Neemt u wel eens maatregelen om wegdekbeschadiging door boomwortels te
voorkomen?
Aantalantwoorden:23
Verdelingantwoorden:
• vaak (15x)=65%
• nooit (2x)=9%
• soms (6x) =26%
• weet niet (Ox)=0%
Zoja: welke maatregelen enwatzijn uwervaringen ermee?
Aantalantwoorden:21
Verdelingantwoorden:
Maatregelennaschade:
• verwijderen wortels (incl. herbestraten) (8x)
• rooienvande bomen (6x)
• ophogenstraat (3x)
• versoepelen kapbeleid (1x)
Maatregelentervoorkoming (aanleg/ontwerpfase)
aanbrengenwortelschermen (12x)
deeproot-systemen(6x)
makenvoldoendegroot plantgat (5x)
toepassenvan bomenzand (5x)
toepassen nietopdrukkende boomsoort (2x)
makenwortelsleuven (1x)
aanleggenasfaltbutimen(1x)
3.Welkeandere gebruikswaarde aspecten geven in uwgemeente veel problemen?
Aantalantwoorden:15
vruchtval(10x)
ziekten (8x)
zoutschade (7x)
honingdauw (5x)
takval (2x)
onverenigbaarheid ent (1x)
slechteaanslag(Ox)
weet niet(Ox)
Algemene gemaakte opmerkingen
Door velen wordt opgemerkt dat de oorzaak van het probleem niet alleen ligt bij de boomsoort
maar ook bij de groeiplaats. In veel gevallen zorgen te kleine plantgaten voor problemen. Ook
zeggen sommige dat er binnen een boomsoort variatie lijkt te bestaan; de ene herkomst
veroorzaakt meer problemen dan de andere. Ook is een opmerking gemaakt over de invloed
van het type bestrating: het ene type bestrating lijkt meer gevoelig voor beschadiging dan het
andere.
Er zijn zowel positieve als negatieve ervaringen gemeld van wortelschermen. De prijs van dit
product staatvele mensentegen,zeker omdat het resultaat hiermee nogvrijonbekend is.
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Belangrijkste conclusies
92% van de ondervraagden heeft vaak te maken met wegdekbeschadiging door
boomwortels.
Er is een groot aantal geslachten en soorten van bomen genoemd waarbij het probleem is
gesignaleerd: Populus, Robinia pseudoacacia, Acer, Fraxinus excelsior, Ulmus en Salix
{alba)zijn hetvaakstgenoemd.
91% neemt (vaak/soms)maatregelen omschadete herstellen en/oftegentegaan.
De belangrijkste maatregelen die genomen worden om schade te voorkomen zijn: (1)
wortelschermen, (2) deeproot-systeem, (3) het aanbrengen van een ruim plantgat, (4) het
toepassenvanbomenzand.
Er zijn nog weinig concrete bevindingen van de verschillende methoden om schade te
voorkomen.
Vruchtval, ziekte en zoutschade zijn andere gebruikswaarde problemen waar gemeenten
meekampen.
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5.ACHTERGRONDEN VAN WEGDEKBESCHADIGING
DOOR BOMEN
5.1WAARKOMTSCHADEVOOR?
Beschadiging van verharding door boomwortels kan voorkomen op plaatsen waar bomen op
niet al te grote afstand van de verharding zijn geplant. Afhankelijk van de oorzaak van de
beschadiging isditvanvlakbijdestamtot ruim buitende kroonprojectie.
Opalle grondsoorten
Wegdekbeschadiging door bomen komt in principe voor opallegrondsoorten. Erzijn meldingen
op voedselrijke klei- en zavelgronden als op armere zandgronden (opgespoten gronden,
stuifzandgronden enheideontginningen) enookopveengronden.
Wel is de structuur en voedingstoestand van invloed. Schade als gevolg van krimp van de
ondergrond komtvooralvoor bijzware kleigrondenveengrond.
Bijveletypes verharding
Wegdekbeschadiging door bomen komt voor bij dichte verharding (asfalt) en halfopen
verharding (tegels en klinkers). Bij asfalt ontstaan daarbij scheuren, terwijl tegels en klinkers
worden opgelicht. Schade als gevolg van opdrukken door wortelopslag komt vooral voor bij
halfopen verharding, hoewel worteluitlopers van sommige boomsoorten ook dwars door asfalt
kunnengroeien.Voor de rest lijktergeen invloedvandeverhardingtezijn (Kopinga ea.,1989).
Wel is de dikte van de verharding van invloed. Dunne asfaltverhardingen (< 5cm) beschadigen
zeer gemakkelijk, vooral omdat verdere verbrokkeling aan de rand van de scheuren snel
optreedt. Bij dikkere lagen (10-12 cm) ontstaan minder gauw scheuren enworden de scheuren
minder gauwgroot engevaarlijk (Kopinga ea., 1989).Bijasfaltdatopeen betonnenfunderingis
gestort isgeen meldingvan beschadiging bekend (Kylstra, 1985)
Instedelijk gebied en bij kleinere provinciale wegen
Er zijn vooral veel schademeldingen bekend in stedelijk gebied (trottoirs, wegen,
parkeerplaatsen) en (kleinere) provinciale wegen en fietspaden. Deze verhardingen hebben
gewoonlijk een relatief geringe dikte en er worden bomen op relatief korte afstand van de
bestrating geplaatst. Bij grotere wegen zoals autosnelwegen speelt het probleem gewoonlijk
niet. Deze bestratingen zijn veel dikker en de bomen worden daar minder vaak en op grotere
afstand toegepast.
5.2 OORZAKEN VAN WEGDEKBESCHADIGING
Wegdekbeschadiging door bomen kanopvier manierenveroorzaaktworden:
1. Opdrukken doordegestelwortels (direct)
2. Opdrukken doorwortelopslag (uitlopers)
3. Opdrukkendoor diktegroei vanstamenwortellijsten
4. Inkrimpen en zakken van de ondergrond (vaak indirect als gevolg van wateronttrekking
door boomwortels).
Opdrukken door de gestelwortels
Direct onder de verharding komen vaak lange gestelwortels voor. Deze kunnen bij het groter
worden het wegdek naar boven drukken en/of doen scheuren. Bij deze vorm van schade isde
beschadiging meestaldwarsover deweg.
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Het groeimilieu direct onder het wegdek blijkt een positieve invloed te hebben op de
ontwikkeling vandittypewortels (Kopinga ea., 1989). Dit komt door de combinatie van hogeen
stabiele vochtigheidsgraad, relatief lage indringingsweerstand en lage vruchtbaarheid. De hoge
en stabiele vochtigheid direct onder de verharding zijn erg gunstig voor de ontwikkeling van
wortels. Daar komt bij de relatief lage indringingsweerstand voor boomwortels, die in het cunet
zelfgewoonlijk te hoog is.Vanwege de lagevruchtbaarheid zal dewortel nietvertakkenensnel
enrechtdoorgroeientoteenmilieuwordt gevondenwaarwelvoedingsstoffen aanwezigzijn.De
wortel ontwikkelt zich tot een lange dikke gestelwortel, die pas vertakt als er een beter
groeimilieuwordt gevonden,bijvoorbeeld aandeandere kantvandeweg.
Beschadigingen van deze vorm kunnen tot ruim een meter buiten de kroonprojectie
plaatsvinden.Ze kunnenwordenveroorzaakt doorslechts "duimdikke"wortels.
(Voor meerinformatiezie Kopingaea.,1989;Meyboom&Kopinga, 1995).
Opdrukken door wortelopslag
Behalve door de boomwortel zelf kande verharding ook beschadigd worden doorwortelopslag.
Ditzijnjonge uitlopers van boomwortels dievooralontstaan bijbeschadiging vanwortels. Bijde
meestesoortenverschijneneventueleworteluitlopers op nietaltegroteafstandvandestam.Bij
enkele boomsoorten zoals Populus kunnenworteluitlopers op vele meters afstand van de stam
opkomen. Vooral bij halfgesloten verhardingen komt vaak schade voor als gevolg van
wortelopslag (Slager, 1986). Bij sommige bomen is zelfs asfalt niet opgewassen tegen de
krachtvaneenspruitendewortel (Atsmaea.,1992)
Opdrukken door diktegroei van stamenwortellijsten1
Dezevormvanopdrukken komtvooralvoor bijeen(te) kleineboomspiegel.Inprincipekandeze
vorm van wegdekbeschadiging bij elke boomsoort voorkomen, maar de snelste groeiers en
bomen met hoge en brede wortellijsten geven de meeste problemen. De schade is gewoonlijk
gering en beperkt zich tot beschadiging van de verharding direct rondom de boom. Als de
boomspiegel ruim genoeg wordt gemaakt is het probleem verholpen of te voorkomen. Over
deze vorm van schade zal verder in dit rapport weinig worden vermeld omdat deze het minst
belangrijk is.
Inkrimpenvan de ondergrond
Scheuren en verzakkingen in de weg kunnen ook het gevolg zijn van het inkrimpen van de
ondergrond. Dit is vaak indirect het gevolg van wateronttrekking door boomwortels. Vooral
weinig neerslag,onvoldoende gerijpte grond en een hoog lutum- en/of organische-stof gehalte
werken krimp in de hand. Bij deze vorm van schade komen meestal scheuren voor die min of
meer parallel aande richtingvandeweglopen.
Zware klei (>35% lutum) en veen kennen de grootste krimp en zullen aanleiding geven tot de
grootste zakkingen. Lichte zavelgronden (17,5% lutum) zijn ongevaarlijk. Zandgronden krimpen
niet. Bakker ea.(1995)heeft eenschadekansenkaart voor Nederland samengesteld (zie bijlage
4). Aan de hand hiervan kan het risico van krimp van de ondergrond voor een bepaald gebied
worden bepaald. Ook een grondonderzoek en het vaststellen van de hydrologische situatie
kunnen daarbij van dienst zijn. Deze bepalingen zeggen uiteraard niets over
wegdekbeschadiging als gevolg van direct opdrukken door gestelwortels of worteluitlopers van
de boom. Wateronttrekking van bomen aan krimpgevoelige bodems kunnen ook leiden tot
verzakking van gebouwen (Reynolds, 1980; Biddle, 1987)). Krimp van de ondergrond als
gevolg van wateronttrekking van boomwortels kan in principe in de gehele doorwortelde zone
plaatsvinden. Dit kantot driemaal zo ver als de kroonprojectie gaan.(Voor meer informatie zie
Bakker ea.(1995);Akker,vanden&Th.van Putten(1995); Reynolds, 1980;Biddle, 1987).
1

aanzettenvandewortelonderaandestam
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5.3 INVLOED VAN HET WORTELSYSTEEM
Het gedrag van de wortels van bomen bepaalt in belangrijke mate de kans op
wegdekbeschadiging. Het isdaaromzinvolomintegaanopenkele relevantezaken.
De belangrijkste functies van het wortelsysteem zijn: opname van vocht en voedingsstoffen,
verankeringenopslagvan reserves. Hetwortelsysteem isonderteverdelen intweesystemen:
• een diepgaand aantal gestelwortels dat de boom verankert en water van grote diepte en
afstand kanhalen (waterhalers);
• eenoppervlakkig stelselvanvooralfijnewortelsvoor opnamevanwater envoedingsstoffen.
Het doorwortelde oppervlak (wortelprojectie) is gewoonlijk groter dan de kroonprojectie
afhankelijk van de standplaats is de verhouding 1:1 (rijke bodems) tot 1:4 (arme bodems). Bij
zuilvormige kronen is de wortelprojectie relatief groot. Figuur 1geeft de verhouding van kroon
enwortelsysteem bijeen normale ontwikkelingaan.
Ontwikkeling van het wortelsysteem
Deontwikkeling van het wortelsysteem wordt gestuurd door erfelijke aanleg, resulterend ineen
voor de boomsoort typisch wortelsysteem en aan de andere kant door omgevingsfactoren.
Jonge bomen hebben meestal eerst een penwortelsysteem. Dit groeit sterk naar beneden.
Naarmate het wortelsysteem meer vertakt, gaan de wortels meer horizontaal groeien. Na een
aantaljaren neemt het wortelsysteem zijn definitieve vorm aan,doordat de bovenste zijwortels
meer of minder sterk uitgroeien. De invloed van de erfelijk aangelegde groeirichting wordt
steeds geringer naarmate de boom ouder wordt en omgevingsfactoren krijgen een grotere
invloed.
Wortels groeien inprincipe naar onbepaalde richtingen,maar passenzichwelaandeomgeving
aan (richting, vertakking, etc). Het is bekend dat wortels nadat ze om een obstakel heen zijn
gegroeid,vaak hunoorspronkelijk richtingweer inslaan.
Er kan onderscheid worden gemaakt in hart-, pen- en zinkerwortelsystemen (zie figuur 2). Er
komenveelovergangsvormen voortussen dezetypenwortelsysteems.
Bij het verplanten (op de kwekerij) wordt de penwortel meestal afgestoken,zodat de natuurlijke
ontwikkelingwordtonderbroken.
Vlakwortelaarsen diepwortelaars
Bepaalde boomsoorten vertonen van nature eenoppervlakkigewortelgroei, bijvoorbeeld bomen
met aanleg voor een zinkerwortelsysteem. Deze wortels hebben vaak een aanzet hoog aan de
stamvoet. Deze bomen zullen in principe eerder wegdekbeschadiging veroorzaken. Bomen die
hun wortels van nature meer naar beneden sturen (hart- en penwortelsysteem) zullen minder
snel problemen geven. Uiteraard moeten dan de omstandigheden zodanig zijn dat de wortels
ookecht naar beneden kunnengroeien.
Hoofdstuk 6geeft eenoverzicht vanworteleigenschappen vaneengroot aantal boomsoorten.In
de lijstvan bomendieschade kunnenveroorzaken komenveelvlakwortelaars voor.
(Voor meer informatiezieAtsma&in'tVelt, 1992;Zimmerman &Brown,1977)
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FIGUUR 1:Verhouding kroon enwortelstelsel bijeen normale ontwikkeling
(uit Davis, 1984)

FIGUUR 2: Hoofdtypen wortelsystemen:v.l.n.r. hart-, pen-en zinkerwortelsysteem
(uit: Köstler et al, 1968)
14
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5.4 INVLOED VAN DE OMGEVING
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de omgevingsfactoren, in belangrijke mate het
ontwikkelenenhetfunctionerenvanhetwortelgestel beïnvloeden.Debelangrijkstefactorenzijn:
• destructuurenvoedingstoestand vandegrond
• de profielopbouw
• het plantgat
• de grondwaterstand
Deze factoren bepalen de indringingsweerstand voor de wortels, de vochtvoorziening en het
voedselaanbod,hetzuurstofgehalte endeluchtverversing.Vooral inde stedelijke omgeving zijn
deomstandigheden voor bomenvaakverrevanoptimaal.
Destructuur envoedingstoestand van degrond
Verschillen in structuur veroorzaken verschillen in indringingsweerstand. Des te beter de
structuur en de voedingstoestand des te meer vertakt eenwortel. Degrondwordt dan intensief
doorworteld. Wortels groeien graag in een bouwvoor of een drainsleuf met een zeer losse
structuur.
Bij sterk verdichte grond worden wortels zowel mechanisch als fysiologisch (minder zuurstof)
gehinderd. Deindringingsweerstand bepaalt inbelangrijke matededoorwortelbare ruimte.
Ongunstig profiel rondom verharding
Bij de bomen in de verharding is de profielopbouw afwijkend van de natuurlijke situatie. Ten
behoeve van de verharding is zand opgespoten of opgereden, dat gewoonlijk verdicht wordt.
Tevens is veelal een funderingslaag van puin aangebracht. Daarin kunnen nauwelijks
boomwortels groeien. Er wordt daarom voor de boom gewoonlijk een plantgat gemaakt dat
opgevuldwordt metteelaardeofbomengrond.
Het plantgat
Deomvang van de plantgaten varieert sterk, van0,3m3tot ca.6 m3.De meeste plantgatenzijn
kleiner dan 2 m3. Temidden van het opgespoten en verdichte zand lijken die dus op een
bloempot. Endat heeft grote invloedopdeontwikkeling van hetwortelsysteem. Hetgrovezand
rondom de plantgaten is zo dicht dat wortels vaak veel moeite hebben om daarin verder te
groeien. In het opgebrachte zand zit weinig of geen voedsel. De bomen zijn voor hun
voedselvoorziening dusgrotendeels aangewezen ophet plantgat.
De grondwaterstand
Het komt in stedelijke gebieden nogal eens voor dat de grondwaterstand ondiep is. Bij veel
boomsoorten wordt de diepte van de beworteling bepaald door de ondiepste grondwaterstand,
meestal voorkomend in de winter. Ook al is de waterstand in de zomer veel dieper dan in de
winter dan geeft dat nog geen dieper wortelstel. Door de hoge winterwaterstand gaan de inde
zomer op grotere diepte gegroeide boomwortels weer dood.Gebeurt dat ineen grond waarvan
de vochthoudendheid matig is dan kan dat in de zomer vochttekorten geven. Een boom in
verharding is voor de watervoorziening aangewezen op de voorraad in het plantgat, de
beschikbaar komende neerslag eneventueel capillairopstijgend water.
Eenhogegrondwaterstand veroorzaakt eenoppervlakkiger beworteling. Kopingaea.(1989)ziet
echter geen relatie metwegdekbeschadiging.
Een hoge grondwaterstand is wel gunstig voor de vochtvoorziening van de bodem. Dit maakt
datdegrond minder snel uitdroogt endusook minder snelzalkrimpen.
(Voor meerinformatie:Slager, H., 1986;Kopingaea., 1989;Bakkerea., 1995)

15

Rapport59

Boomteeltpraktijkonderzoek

5.5HETVOORKOMENVANWEGDEKBESCHADIGING
Er iseen aantal manieren omwegdekbeschadiging door boomwortelstevoorkomen. Hieronder
worden de belangrijksten genoemd en besproken. Het zijn zowel methoden om krimp van de
ondergrond te voorkomen als methoden om directe schade door de boomwortel of
worteluitloperstevoorkomen.
Demeesttoegepaste maatregelenomwegdekbeschadiging tevoorkomen zijn:
Tervoorkoming directeschade:
• juiste boomkeuze
• aanbrengen funderingslaag
• maken wortelsleuven
• aanbrengenwortelschermenlangs verharding
• aanbrengen schermenof bodemloze containers rondom het plantgat
• ruimengoed plantgat
• aanbrengen bitumenfolieonder verharding
• rekening houdenmettypeendikte verharding
Tervoorkoming van krimpondergrond:
• juiste boomkeuze
• grondverbetering
• juiste locatiekeuze
• goed peilbeheer
Juiste boomkeuze
Deeneboomsoort veroorzaakt eerderwegdekbeschadiging dandeandere.Erisinde literatuur
enonder practici een aantal bomen bekent datvaakwegdekbeschadiging veroorzaakt.Populus
is de bekendste, maar ook bijvoorbeeld Robinia, Salix en Tiliaworden vaak genoemd. In H. 6
wordt dit indetabel metwortelkenmerken aangegeven.
Voor drie oorzaken van wegdekbeschadiging, de boomwortel zelf, worteluitlopers of indirect
door krimpvande ondergrond, is het makenvaneengoede boomkeuze van belang.Voor wat
betreft schade door krimp van de ondergrond geldt dat bomen die een hoge potentiële
verdamping hebben meer vochttekort in de bodem veroorzaken en dus meer krimp. Deze
soortenzijndaardoor gevaarlijk. Debekendste boomdaarbij isPopulus.
Daar veel bomen worden geënt op een onderstam, moet bedacht worden dat uiteindelijk de
onderstam het wortelgedrag bepaalt. Als bijvoorbeeld Quercusrobur is geënt op Q. frainetto,
bepaald Q.frainettode kansopwegdekbeschadiging.
Verschillen in het veroorzaken van wegdekbeschadiging tussen verschillende bomen, liggen in
praktijk op geslachts- en soortsniveau. In praktijk zijn er dus meestal geen verschillen tussen
cultivars (alleen bij gestekt materiaal). Er bestaan echter ook binnen soorten ongetwijfeld
verschillen in beworteling. Selecties van onderstammen met diepwortelende eigenschappen
biedenzeker perspectief; ditvormt echter nogeen braak liggendterrein (Jong,de 1998).
Aanbrengen funderingslaag
Uit onderzoek van het IBN (Kopinga ea., 1989) is aangetoond dat het aanbrengen van een
cunet van grof puin (bv. geklopt ovensteen) direct onder het wegdek de kans op
wegdekbeschadiging aanzienlijk verkleint. Voorwaarde is dat de laag voldoende dik is (ca. 30
cm) en niet wordt afgestrooid met zand. In deze puinlaag is de indringingsweerstand voor
boomwortels dermate groot dat deze niet direct onder de bestrating groeien. In praktijk wordt
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deze methode echter nog niet veel toegepast, waarschijnlijk vanwege de onbekendheid. Deze
methode ismet nametoepasbaar opasfaltwegen.
Volgens dit onderzoek zijn de grondwaterstand, de samenstelling van de bodem en de afstand
van de beplanting tot de verharding van minder tot ondergeschikt belang voor wat betreft
schadealsgevolgvanopdrukken door gestelwortels.
(Voor meerinformatiezie Kopingaea., 1989; Meyboom&Kopinga, 1995)
Maken wortelsleuven
Teneinde wortelgroei in de zeer dichte grond onder de verharding mogelijk te maken kunnen
wortelsleuven vanaf het plantgat aangebracht worden. In deze sleuven komt zand met een
lossere pakking. Door deze sleuven gericht aan te brengen, niet te dicht onder de verharding,
wordtde kansopwegdekbeschadiging verkleind.
Aanbrengen wortelschermen langsverharding
Langsdeverharding kunnenwortelschermen van kunststofworden aangebracht. De effectiviteit
hangt af van de aard van het materiaal en de plaatsing. Grofmazig materiaal is ongeschikt in
verband met doorgroei van wortels. Dicht materiaal van voldoende sterkte/dikte zoals plastic
folie of fijnmazig kunststofvezeldoek iswel geschikt. Uit het onderzoek van Kopinga ea. (1989)
komt naar voren dat zowel geweven en gecoat kunststofvezeldoek als het zg. non-woven
kunststofvezeldoek is staat is om over een periode van meerdere jaren worteldoorgroei te
verhinderen. Wortelschermen zijn alleen effectief als ze over de volle diepte van de
doorwortelbare zone zijn aangelegd. Dat wil zeggen dat de schermen tot ca. 30 cm onder de
grondwaterspiegel moeten worden aangebracht en tenminste tot boven het maaiveld moeten
reikenof naadloos aan moetensluitenopdeverharding. Somswordt hetonderste gedeeltevan
het wortelscherm omgebogen in de richting van de beplanting, om zodoende een plooi te
vormen waarin de wortelgroei wordt verstrikt. Het effect is niet bekend. Het aanbrengen van
wortelschermen kan de ontwikkeling vanwortels remmen en daarmee ook de ontwikkeling van
de boom.(Voor meer informatie zie Kopinga ea.,1989;Wager& Barker, 1993)
Aanbrengen schermen of bodemloze containers omhet plantgat (bv. DeepRoot)
Vooral in de Verenigde Staten is veel geëxperimenteerd met het aanbrengen van verticaal
ingebrachte metalen of hardplastic schermen of (in de grond verzonken) bodemloze containers
rondom het plantgat (Gulick, 1986; Hamilton, 1984a; Hamilton, 1984b). Een bekende vorm
hiervan is het zogenaamde 'DeepRoot' systeem. In tegenstelling tot wortelschermen langs de
verharding, moeten deze systemen minimaal 30 cm boven de grondwaterstand blijven,anders
krijgt hetwortelsysteemteweinig ruimte.Het isbijdezesystemende bedoelingdatwortels naar
beneden en onder het scherm door groeien en dan niet meer naar de oppervlakte komen. Er
worden vaak verticale ribbels aangebracht om te voorkomen dat de wortels langs de barrière
gaan draaien. Gestelwortels kunnen echter soms toch weer naar de oppervlakte gaan. Hiervan
zijnvele meldingen bekend (Amerongen, 1999; Nicol, 1997;Costello ea., 1997;Gilman,1996).
Al met al lijken deze systemen de kans op wegdekbeschadiging in meer of mindere mate te
verminderen en/of te vertragen, maar ze werken niet gegarandeerd. Bovendien zal de ene
boomsoort gemakkelijker weer aandeoppervlakte komendandeandere.
Hetaanbrengenvan deze schermen of bodemloze containers rondom het plantgat remt inmeer
of mindere mate de ontwikkeling van wortels en daarmee ook de ontwikkeling van de boom.
Bovendien wordt de boom onstabieler. Veel hangt hierbij af van de ruimte van de groeiplaats
voor de wortels. Figuur 3 en 4 geven respectievelijk de gewenste en de ongewenste situatie
weer.
(Voor meer informatie zie: Barker & Peper, 1995; Gulick, 1986; Hamilton, 1984; Amerongen,
1999;Gilman, 1996;Costello ea., 1997;Nicoll,1997)
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FIGUUR 3: Gewenste situatie deeproot-systeem
(uit:vanAmerongen, 1999)

Trottoirtegel

Grondwaterstand

FIGUUR 4: Ongewenste situatie deeprootsysteem
(uit:vanAmerongen, 1999)
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Ruime boomspiegel of afstandtot verharding
Een ruime boomspiegel of een ruime afstand tot de verharding (bij bermbeplanting) is een
goede manier om schade te voorkomen. De boomspiegel of afstand tot de verharding moet in
het ideale geval minstens zo groot als de kroonprojectie zijn (gewoonlijk 3-8 m afstand tot
verharding). Om beschadiging als gevolg van krimp door de ondergrond de voorkomen moet
deze afstand nog groter zijn (2 tot 3 keer zo groot). Vaak is dit praktisch niet haalbaar, maar
boomspiegels van minimaal een meter vanaf de stam voorkomen in ieder geval al directe
schade als gevolgvan diktegroei van stamenwortellijsten en bijveel boomsoorten ook schade
doorworteluitlopers.
Ruimengoedplantgat (doorwortelbare ruimte)
Door het aanbrengen van een ruim plantgat met een goed grondmengsel zullenwortels minder
de neiging hebbenomvlakonder deverhardingtegaangroeien(Atsmaea., 1992).Het plantgat
moet eigenlijk minimaal 3/4dedeelvan de kroonprojectie zijn. Destructuur vande aangebrachte
grond moet goed zijn en er moeten geen storende lagen aanwezig zijn. Teneinde de grond te
verbeteren wordt vaak zg. bomenzand aangebracht in om het plantgat. Er zijn verschillende
types bekend, maar meestal bestaat bomenzand uit (scherp) zand gemengd met compost en
extra meststoffen ensomswat lutumofleem.
Ook kunnen eventueel extra faciliteiten voor lucht- en watervoorziening worden aangebracht,
zoalsdrains,ventilatiekokers enroosters.Hetisnietbekendinhoeverredezeextra'sdekansop
wegdekbeschadiging uiteindelijkverminderen.
Aanbrengen bitumenfolieonder verharding
Erzijnverschillende materialen die kunnenwordenaangebracht direct onder deverharding.
Er zijn aanwijzingen dat bitumenfolie met stoffen die de wortelgroei remmen (Preventol-B) een
negatieve invloed heeft opdeontwikkeling vanboomwortels. Inhoeverreditvoldoende isomde
ontwikkeling vangestelwortels onder de bestratingtegentegaan isnogonvoldoendebekend.
(Voor meer informatiezie Kopingaea.,1989;Meyboom&Kopinga, 1995)
Rekening houden mettype endikteverharding
Bij halfopen verharding (tegels, klinkers) komt schade als gevolg van wortelopslag regelmatig
voor. Bijeengeslotenverharding (asfalt, betonplaten) komtdezevormmindersnelvoor. Schade
als gevolg van opdrukken door gestelwortels of inkrimpen van de ondergrond kan verminderd
worden door de verharding voldoende dik te maken. Hierbij kan een betonnen fundering ook
zeer effectief zijn.
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Specifieke maatregelen om krimp van de bodem te verminderen
Grondverbetering
Het dieper aanleggen van de grondverbetering om daarmee de dikte van het krimpende
lagenpakket tot nul te reduceren is een zeer effectieve en zekere manier om zakking te
voorkomen,maar komt meestal alleentesprake bijdeaanlegvaneenweg.
Juiste locatiekeuze
Het isvan belang om de boom zo dicht mogelijk te planten bij een diepe sloot die ook in droge
tijden water aanvoert. Daarmee kan het ontstaan van een 'deuk in het grondwater worden
voorkomen ofdediepte daarvanworden beperkt.Vaakwordt dit uit landbouwkundig oogpunt al
gedaan. De boom zo ver mogelijk van de wegrand afzetten zal de kans op schade doen
afnemen. Bijboomsoorten diede meesteschadeveroorzaken,zijnechter groteafstanden nodig
omenigeffect tebereiken.
Goed peilbeheer
Het aanhouden van een hoog peil in de sloot langs de wegberm met bomen is op zicht een
goede manier om krimp van de bodem te voorkomen, maar zal in het algemeen speciale
voorzieningen vergenenhet moette handhaven zijn.

5.6 HERSTELLEN VAN SCHADE
Bij het herstellen van aangerichte schade moet uiteraard eerst nagegaan worden wat de
oorzaak is van de schade. Isde schade veroorzaakt door krimpvan de ondergrond, opdrukken
door gestelwortels, opdrukken door worteluitlopers of door diktegroei van de stam? Er kan dan
éénofmeerderevanbovenstaande methodenwordentoegepast alvorensopnieuwtebestraten.
Bij schade door de gestelwortels moeten deze worden verwijderd. Dit kan handmatig, maar er
zijn ook zogenaamde 'rootcutters' ontwikkeld; een soort wortelfrees. De afgezaagde wortels
lopen vaak gemakkelijk weer uit.. Bovendien wordt met het afzagen offrezen van grote wortels
een gevoelig verlies aan de opnamecapaciteit van water en voedingsstoffen door het
wortelsysteemtoegebracht.
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6.WORTELKENMERKEN INRELATIE TOT SCHADEKANS
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de wortelkenmerken van een groot aantal bomen.
Daarbij wordt ook de kans op beschadiging van het wegdek aangegeven. De gegevens zijn
gebaseerd opvermeldingen in literatuur en inde uitgevoerde enquête (zie hoofdstuk 4). De lijst
is nietcompleet; nietalle bomenstaanvermeld ennietallegegevens zijningevuld.
De aanduiding van wegdekschade in de tweede kolom is relatieve aanduiding. Er is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de frequentie waarin bomen langs verharding worden
toegepast. Indien bijvoorbeeld slechts enkele meldingen vanweinig toegepaste bomenzijn (bv.
bij Ailanthus altissima), dan wordt dit in de lijst toch als vaak aangeduid. Indien in deze kolom
niets staat vermeld,wil dat zeggen dat er geen meldingen bekend zijn over wegdekschade. Dit
wil echter niet zeggen dat de boom geen schade kan veroorzaken. Met name bij veel
toegepaste bomenzalde kansechtererg kleinzijn.
Eriseenverbandtussende kansopwegdekbeschadiging enhetwortelgedrag.Vlak wortelende
bomen zullen eerder wegdekbeschadiging veroorzaken. Dit komt in de tabel ook duidelijk naar
voren. Vlakke wortelaars hebben meestal een zinkerwortelsysteem en (half)diepe wortelaars
hebben meestal een pen-of hartwortelsysteem. Sommige boomsoorten zoalsAlnus incanaen
Salixalba hebben een penwortel die heel diepgaat en daarnaast eenaantal aan het oppervlak
groeiende zijwortels. Ditstaataangegevenals"vlak-diep".
In literatuur en bij groenvoorzieners is het vaak niet duidelijk of de beschadiging is veroorzaakt
door krimpvan deondergrond,degestelwortel ofdoorworteluitlopers. Indevierde kolomwordt
iniedergevalaangegevenofde boomüberhauptworteluitlopers vormt.
Bij geënte bomen bepaald de onderstam het wortelgedrag. In bestaande beplantingen is de
identiteit van de onderstam vaak niet meer te achterhalen. Meldingen van schade door een
bepaalde boomsoort kunnendaardoorvertroebelen.
Tabel 1:Wortelkenmerken van bomen

Acercampestre
Acercappadocicum
Acerjaponicum
Acernegundo
Acerpalmatum
Acerplatanoides
Acerpseudoplatanus
Acerrubrum
Acerrufinerve
Acersaccharinum
Acertataricum
Acerzoeschense (x)
Aesculus carnea
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima

wortelschade
systeem
wegdek
vrijvlak
soms
regelmatig
vlak-diep
vrijvlak
vlak -diep
regelmatig vrijvlak
halfdiep
soms
vrijvlak
vlak -diep
vaak
zeervlak
vrijvlak-diep
vrijvlak -diep
vaak
vrijvlak
vrijvlak -diep
vaak
vlak
vaak

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

Alnuscordata
Alnusglutinosa
Alnusincana
Alnusspaethii(x)
Amelanchierlamarckii

vlak -diep
vlak -diep
soms
regelmatig vlak -diep
regelmatig vlak -diep
vlak

nee
nee
ja
nee
nee

Geslacht/ soort

wortelopslag
nee

opmerkingen
dichtvertaktwortelsysteem

hoofdwortel diep

weiniggebruikt als straatboom

weinig gebruikt als straatboom
dichtvertakt wortelsysteem
hoofdwortel diep
vlezige wortels; hoofdwortel
diep

hoofdwortelzeerdiep
fijnvertakt wortelsysteem
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Geslacht/ soort
Araliaelata
Betuia ermanii
Betuia nigra
Betuiapapyrifera
Betuiapendula
Betuiapubescens
Betuia utilis
Carpinus betulus
Castanea sativa
Catalpa bignonioides
Celtis occidentalis
Cercidiphyllumjaponicum
Cercis siliquastrum
Cornus kousa
Coryluscoluma
Crataeguslaevigata
Crataeguslavalleei (x)
Crataegus monogyna
Davidia involucrata
Elaeagnus angustifolia
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Gleditsia triacanthos
Halesia Carolina
Hippophae rhamnoides
Juglans nigra
Juglans regia
Koelreuteriapaniculata
Laburnum
Larix decidua
Liquidambarstyraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia kobus
Malus
Metasequoia
glyptostroboides
Morus alba
Parrotiapersica
Picea abies
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schade
wegdek

wortelsysteem
vlak

soms
halfdiep
regelmatig vlak
vaak
zeervlak
vlak
regelmatig vlak
soms
vrijvlak
diep
soms
vrijvlak
soms
diep
regelmatig vrijvlak
vlak -halfdiep
vrijvlak
soms
(half)diep
(half)diep
soms
soms
(half)diep
soms
(half)diep
vlak
vlak -diep
soms
vrijvlak- diep
regelmatig vlak- diep
(half)diep
vlak- diep
soms
vlak
zeer vaak
vlak- diep
diep
soms
diep
vlak
soms
vlak
diep
halfdiep
halfdiep
vlak- diep

vaak

wortel»
opslag
veel
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
veel
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee

vrijvlak
vlak

ja

vlak
vlak- diep

nee

nee

veel
veel
veel
ja
veel

soms

Pinus mugo
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Platanusacerifolia (x)

vaak
vaak

vrijvlak
vlak
diep
vlak- diep

Populus alba
Populus balsamifera
Populus berolinensis
Populuscanadensis (x)
Populuscanescens(x)

zeer vaak
zeer vaak
zeer vaak
zeer vaak
zeervaak

vlak
vlak
vlak
vlak -diep
vlak

nee
nee

opmerkingen
weiniggebruikt als straatboom

dichtvertaktwortelsysteem
dicht vertakt wortelsysteem
vlezigewortels

dicht vertakt wortelsysteem
vooralhoofdwortel diep
vooral hoofdwortel diep
vooral hoofdworteldiep
vlezige wortels

zeergrootwortelsysteem
vlezigewortels
weiniggebruikt alsstraatboom
weiniggebruikt als straatboom
lange penwortel
vlezigewortels
vlezigewortels

vlezigewortels
vlezigewortels
vlezige
wortels;
wortelsysteem

groot

vlezigewortels
weinig gebruikt alsstraatboom
groot
en
dicht
vertakt
wortelsysteem
weinig gebruikt alsstraatboom
weinig gebruikt alsstraatboom
lange penwortel
groot
en
dicht
vertakt
wortelsysteem
zeer breedwortelsysteem
zeer breedwortelsysteem
matigbreed wortelsysteem
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Geslacht/ soort
Populus nigra
Populus simonii
Populus tremula
Prunus avium
Prunuspadus
Prunusserotina
Prunusserrulata
Pseudotsuga menziesii
Pterocarya fraxinifolia
Pyrus calleryana
Pyrus salicifolia
Quercus cerris
Quercus coccinea
Quercus frainetto
Quercusmacranthera
Quercuspalustris
Quercuspetraea
Quercuspontica
Quercus robur
Quercusrubra
Quercus turnen'
Rhus typhina
Robiniapseudoacacia
Salixalba
Salixsepulcralis
Sophorajaponica
Sorbus aria
Sorbus arnoldiana
Sorbus aucuparia
Sorbusintermedia
Sorbus thuringiaca
Taxodium distichum
Tilia cordata
Tilia europaea (x)
Tilia tomentosa
Ulmus carpinifolia
Ulmus 'Dodoens'(stek)
Ulmusglabra
Ulmushollandica (x)
Ulmuslaevis
Ulmus'Lobel'(stek)
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schade
wegdek
zeer vaak
zeer vaak
zeervaak
soms

wortelsysteem
vlak
vlak-diep
vlak - halfdiep
vrijvlak
halfdiep
halfdiep

wortelopslag
veel
nee
veel
ja
veel

opmerkingen

hoofdwortel diepgaand

dichtvertakt wortelsysteem
weiniggebruikt als straatboom

soms
halfdiep
vlak -diep
diep
diep
soms
vrijvlak -diep
vlak - halfdiep
vlak -diep
soms
diep
regelmatig vlak -diep
soms
vlak -diep
vlak -diep
soms
soms
vlak -diep
regelmatig vlak - halfdiep
soms
diep
regelmatig vlak
vlak
zeer vaak
vaak
vlak -diep

veel
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
veel
nee

vaak
regelmatig

vlak
vlak -diep
vrijvlak -diep

nee
nee

vrijvlak -diep
vrijvlak -diep

ja

vlak
vlak -diep
vlak -diep
vlak -diep

Ga)
ja
ja
ja
veel

vlak-diep

ja

vaak
soms

soms
regelmatig
soms
soms
vaak
vaak
vaak
vaak
vaak
regelmatig
regelmatig
vaak
soms

diep
diep

weiniggebruikt als straatboom
groot breed wortelsysteem

weinig gebruikt als straatboom

breed wortelsysteem
breedzinkerwortelsysteem
zeer groot dicht vertakt
wortelsysteem
groot breed wortelsysteem

nee
vaak luchtwortels bovengrond
zeer dicht wortelsysteem
dicht wortelsysteem

veel
! nee

(Informatie uit: Kopingaea.,1989;Kylstra, 1985;Lorenzvon Ehren;Balder, 1998;Janson,1997;
Enquete hoofdstuk4)
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7. SAMENVATTING
Door middelvanliteratuuronderzoek eneenenquêteonder gemeenten enboomverzorgende
bedrijven isde kennisophetgebiedvanwegdekbeschadiging door boomwortels
geïnventariseerd. Hierondervolgende belangrijkstepunten.
Waar komtschade voor?
Bomendieopverder dantwee maaldekroonprojectie vandeverharding staan,veroorzaken
gewoonlijk geenwegdekbeschadiging. Bijzuilvormigekronenenarme bodems geldttot vier
maalde kroonprojectie.
Schade kan voorkomen op alle grondsoorten. Schade als gevolg van krimp van de
ondergrond komtvooralvoor bijzware kleigrondenveengrond.
Schade kan voorkomen bij vele types verharding. Wel geldt dat naarmate de verharding
dikker ensterker isde kansopschade afneemt.
Oorzakenvan wegdekbeschadiging
Meestalwordt bestratingopgedrukt doordikkegestelwortels dieaandeoppervlaktegroeien.
Daarnaast kan beschadiging worden veroorzaakt door (1)wortelopslag, (2) door diktegroei
vanstamenwortellijstenen(3)door inkrimpenenzakkenvandeondergrondalsgevolgvan
wateronttrekking door boomwortels.
De kans op wegdekbeschadiging is een optelsom van (genetische) worteleigenschappen
vande boomenomgevingsfactoren, met namedestructuur vandebodem.
Bomen die van nature oppervlakkig wortelen geven een grotere kans op
wegdekbeschadiging.
Een te dichte bodemstructuur maakt dat wortels naar de oppervlakte gaan;direct onder de
verharding kunnenwortels vaakwelgroeien.
Voorkomenvan wegdekbeschadiging:
Het kiezen van een boomsoort die weinig kans geeft op wegdekbeschadiging is een
eenvoudige manier. Tabel 1helpt bijhet makenvandejuiste keus.
Eengoede luchtige bodem is belangrijk. Instedelijk gebiedwordt eengoed en ruim plantgat
eneenruime boomspiegel zeeraanbevolen.
Ook het aanbrengen van een funderingslaag van puin direct onder de bestrating is een
efficiënte methode gebleken.Hiermeewordtdegroeivanwortelsdirectonderdeverharding
voorkomen.
Met name bij bodems met een dichte structuur en/of een klein plantgat kunnen ook
wortelsleuven vanaf het plantgat op ruimeafstandvandeverhardingworden aangebracht.
Ook kunnenwortelschermenvan kunststof langs deverharding worden aangebracht. Indien
goedaangebracht (ondergrondwaterspiegel entotbovenmaaiveld)engebruikgemaaktvan
hetjuiste materiaal isdeze methode ergeffectief. Demethode iswel arbeidsintensief.
Ook kunnen schermen of bodemloze containers rondom het plantgat worden aangebracht
(bv. DeepRoot). Deze mogen niet onder de grondwaterspiegel komen omdat de wortels
onder de barrière door moeten groeien. Deze methode zal de kans op schade verminderen
en/of vertragen, maar werkt niet gegarandeerd. Soms komen wortels toch weer naar de
oppervlakte.
Indien er risico bestaat voor krimp (zie bijlage 4 - schadekansenkaart) is het zinvol om
grondverbetering aante brengenen/ofom degrondwaterspiegel hoogtehouden.
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8.AANBEVELINGENVOORVERDERONDERZOEK
•

Hetwordt aanbevolen om meer bekendheid te geven aan een aantal effectieve preventieve
maatregelen om wegdekbeschadiging door boomwortelste voorkomen. Dit geldt met name
voor hetaanbrengen vaneenfunderingslaagvan puinonder debestrating.

•

Selecties van onderstammen met diepwortelende eigenschappen bieden zeker perspectief
ter vermindering van wegdekbeschadiging door boomwortels. Dergelijke onderstammen
hebben tevens als voordeel dat ze minder droogtegevoelig zijn (zeer belangrijk in
stadsklimaat) en gemakkelijke beplantingen van de boomspiegel toelaten. Er zou een
onderzoeksvoorstel geschreven kunnenworden.

•

Erzoubinnenhetgebruikswaardeonderzoek laanbomenruimtemoetenblijvenomdekennis
over dit onderwerp uit te breiden. Dit kan door (1) het bijhouden en verwerken van nieuwe
relevante literatuur, (2) het blijven verzamelen van gegevens uit de praktijk (3) bij het
beoordelen van de beplantingen in gemeenten zou extra gelet moeten worden op
wegdekbeschadiging door boomwortels.

•

De gegevens uit dit rapport kunnen worden toegevoegd aan PlantScope (met name de
tabel).Hiervoor dienen inhet programma extraveldenwordentoegevoegd.
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BIJLAGE1:
Oproep inTuin& Landschap

..werkvanknikkerendekinderendieopbezoekzijnbij hungrot,
,an verzorgingshuis 'tHöfkeinBeek-Ubbergen. HetwerkvanTheo Rikk.
^.nenk vanhoveniersbedrijfDeOverhaagin Leuth. Ditbedrijf had derenovatie.
,5hagrotetuin opzichgenomen.Detuin werdvrijwelgeheelopnieuwaangelegdei,
.ebinnenvijverwerdgerenoveerd.„Het gebeurtnietstandaard",zegtdirecteur Gerard
Hermsen vanDeOverhaag, „maar alsdeopdrachtgeverervoorvoelt,proberenwewelvakerietsmetkunsttedoen."

BPOonderzoekt wegdekbeschadiging
Het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) in Boskoop
is bezig het probleem van
wegdekbeschadiging door
boomwortels in kaart te
brengen. Het onderzoek
vindtplaatsinhet kadervan
het gebruikswaardeonderzoek laanbomen.

In het onderzoek wordt bekeken welke boomsoorten
de grootste overlast geven,
wat er tegen te doen is en
wat er in praktijk tegen
wordt gedaan.
Het BPO neemt daarbij geluidenuitdepraktijk meeen
is daarom op zoek naar

mensen dieervaring hebben
met wegdekbeschadiging. •
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marco Hoffman (0172) 23 67 26,MarcRavesloot(0172)236745offaxen
naar(0172) 236710.
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BIJLAGE2:
Invulformuliertelefonischeenquête

ENQUETEFORMULIEROPDRUKKENBESTRATING
GEMEENTE:
PERSOON:

DATUM:
TELEFOON:

1. OndervindtUinuweigengemeente(ofbedrijf)weleensproblemenmetwegdekbeschadigingdoorboomwortels?
O vaak O nooit O soms O weetniet
Zoja:bijwelkegewassen?(geslacht,soort,cultivar)

enhoewerddezeschadeveroorzaakt?
O doorboormwortel O krimpondergrond O weetniet
2. NeemtUweleensmaatregelenomwegdekbeschadigingdoorboomwortelstevoorkomen?
O vaak O nooit O soms O weetniet
Zoja:welkemaatregelenenwatzijnuwervaringenermee?

3.Welkeanderegebruikswaarde-aspectengeveninuwgemeenteveelproblemen?(max3)
• vruchtval D honingdauw D zoutschade D takval D ziekten D slechteaanslag • onverenigbaarheident
• weetniet
Opmerkingen:

30

Rapport59

Boomteeltpraktijkonderzoek

BIJLAGE 3:
Medewerking telefonische enquête opdrukken van verharding
Boomverzorgers;
Abori-Amhem Boomverzorging
Arcadis Bomendienst,Apeldoorn (Dhr. C. Kok)
Bomenstichting(Dhr. L. Noordman)
Boomtotaalzorg (Dhr. Scherpenzeel)
BSI, Baarn (Dhr.van Braak)
BTL Uitvoering b.v. (Dhr. Sporen)
Copijn BoomtechnischAdviesburo U.A. (Dhr. Ruizendaal)
Copijn Boomspecialisten
Drielanden Groenvoorziening (Dhr. H. Makkinga)
Pius Floris (Dhr. M. Blom)
Quercus Boomverzorging
Gemeenten
Amsterdam (Dhr. Plas)
Boxtel (Dhr. Netten)
Cuyk (Dhr. Jonker)
Den Bosch (Dhr.J.van Berkwijck)
Den Helder (Dhr. F.van Strijen)
Dordrecht (Dhr. Oevering)
Ede(Dhr. Peters)
Eist(Dhr. B.Colen)
Harderwijk (Dhr.van Panhuis)
Helmond
Hilversum (Dhr J. Mauritz/ Dhr. Been)
Leeuwarden (Dhr. Santema)
Maastricht (Dhr. Wijzen)
Nijmegen (Dhr.J.Soppe)
Utrecht (Dhr.Vos)
Voorhout (Dhr. MJansen)
Woerden (Dhr.J.Verhoog)
Zaanstad (Dhr. F. Rover)
Zeist
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BIJLAGE 4:
Schadekansen-kaart vochtonttrekking door bomen
(naarBakkerea.,1995)
c a <f

Kansopichada:
I—| zMrkMn
I—I kWn
H matig
• I groot
rgroot
g g bebouwing
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