Hoe druk je de waarde van
een boom uit?
Half oktober vond de vierde ‘Nationale Bomendag’ plaats
in Antwerpen. Een van de vragen die aan bod kwam, was
hoe je de waarde van een boom bepaalt.
Bart Verelst, consulent tuinaanleg
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Jos De Wael (VVOG) besprak de zes
factoren die de waarde van een boom
bepalen. Zes factoren zijn van belang
om de waarde van de boom juist in te
schatten: de basiswaarde (eenheidsprijs x stamdoorsnede), de soortwaarde, standplaatswaarde (een
grote eik in een druk stadscentrum
is zeldzaam en heeft dus een hoge
waarde), de conditiewaarde, plantwijze en de ontwikkelingsmogelijkheden. De bestaande waardebepalingsmethode werd onlangs opgefrist
en aangepast. Dit heeft geleid tot
een uniforme methode, die onder
andere wordt gebruikt door rechters
en juristen.
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Ecologische factoren

Tom Joye van Inverde pleitte ervoor
ook het ecologische aspect mee in
rekening te brengen. Inheemse
bomen scoren hoger omdat ze een
grotere diversiteit aan insecten
herbergen. Ook de aanwezigheid van
tonderzwammen doet de boom in
waarde stijgen, net als klimopbegroeiing. Klimop is een pluspunt
omdat daar heel veel insecten en
vleermuizen in gehuisvest zijn.
Spechtgaten, ingegroeide wonden en
de leeftijd van de boom spelen ook
een rol.

Bomen zijn ook erfgoed
Koen Smets van Agentschap Onroerend Erfgoed geeft aan waarom de
erfgoedwaarde van bomen niet
steeds dezelfde is. Kenmerkend voor
deze erfgoedwaarde zijn: de erfgoedcontext (bijvoorbeeld een boom bij
een kapel), de locatie als deze traditioneel is (een hoekboom op een

© Terracottem

Veel factoren bepalen de waarde
van bomen.
dorpsplein, een kruispuntboom), de
snoeivorm (knot, lei) en ten slotte de
sociale of symbolische waarde. Bij
deze laatste wordt vooral gedacht
aan vrijheidsbomen en oorlogsmonumenten. Het uiteindelijke doel is
om naar meerdere aspecten te
kijken om zo de financiële waarde
van de boom te verhogen. n
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