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Door aan te haken bij de NEN2767 moet de conditie van openbare ruimte
bepaald kunnen worden.
Afbeelding: Alles over Groenbeheer

Gebreken
De NEN-score voor de boomconditie is een rekenmodel. De
inspecteur vinkt de gebreken aan en benoemt per gebrek de
omvang en de intensiteit. De basis voor een indeling in één
van de conditieklassen wordt dus bepaald door het monitoren van gebreken. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën:
ernstig, serieus en gering. Vervolgens worden de intensiteit
en de omvang bepaald.
Wevers vertelde dat de beoordeling niet geschikt is om
prestatie-eisen op te leggen aan de opdrachtnemers, maar dat
deze wel input levert om beheermaatregelen te nemen. Voor
het bepalen van de juiste beheermaatregelen is echter meer
nodig dan een klassering van de conditie. Niet iedere conditioneel mindere boom vraagt immers dezelfde beheermaatregel. Of wordt er nog een koppeling gelegd tussen de geconstateerde gebreken en de te bepalen beheermaatregelen? In
ieder geval vraagt het inspecteren om een gedegen uitleg en
bijbehorende certificering.

‘Hoe zit het met de
opslag van reserves bij
(knot)bomen?
Je kunt duidelijk zien dat bomen die
jaarlijks geknot worden weinig diktegroei geven. Wanneer het knotregime
langer wordt (3, 5, x aantal jaar) is te
zien dat ook de diktegroei bij de stam
toeneemt. Wat is er bekend over de
opslag van reserves hieromtrent?
Is het zo dat met name het eenjarig lot
nauwelijks reserves doorgeeft naar de
stam, of is er iets anders gaande?
Binnen iedere boomsoort is er een zeer sterkte
relatie tussen de hoeveelheid verdampend blad- of
naaldoppervlak en de diktegroei van de stam. Hoe
meer blad, des te meer groei. En naarmate het kroonvolume van een boom na een knotbeurt toeneemt

Webinar

zal dus ook de jaarlijkse diktegroei van de stam weer

Het webinar had 71 deelnemers en samen
met de terugkijkers staat de teller op 117.
Hoewel zowel de techniek van het webinar
als de discussie onwennig verliepen, is het
een mooie aanvulling op de fysieke bijeenkomsten. De bijeenkomst is terug te zien
via de website van de VHG ( https://www.vhg.org/platformen/
boomspecialisten/webinar-9-juli-2020, of gebruik de QR-code
hiernaast). Een aantal deelnemers kijkt ernaar uit om de
discussie over dit onderwerp live voort te zetten.

toenemen. Hoe vaker je een boom dus knot, des te
trager is zijn gemiddelde diktegroei in de loop der
jaren. De opslag van reservestoffen, zoals suikers in
de vorm van zetmeelkorrels in de levende cellen,
houdt hiermee gelijke trend. Of anders gezegd: is
hiermee min of meer in balans. Dat wil zeggen dat
eenjarig lot op de knotten verhoudingsgewijs weinig
‘reserves’ doorgeeft aan de stam, en (niet te vergeten) ook de wortels, in vergelijking met meerjarige
takken. Overigens wordt ook een gedeelte van deze
reserves nog in de takken zélf opgeslagen. Kortom,

Wiskunde en bomen

qua opslag van reservestoffen verschilt een knotboom

Het blijft worstelen in de groene wereld om met cijfers en keiharde criteria te komen, maar het is niet onmogelijk. Sterker
nog, het is broodnodig. De pioniers krijgen er altijd van langs
maar daar kunnen ze tegen: pioniers houden nu eenmaal van
dynamiek. De initiatiefnemers zitten op het goede spoor. De
connectie met de overige spelers in de fysieke ruimte moet
sterker en daarom is het aanhaken bij de integrale beheerprogramma’s en -standaarden een must. Interne en constructieve
discussies kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Al is het maar om de verschillende ‘streektalen’, aannames en
methodes te smeden tot een gemeenschappelijke bomentaal.
Dat maakt de communicatie met de buitenwacht én onderling een stuk makkelijker.

niet wezenlijk van een niet geknotte boom. Hij doe
het alleen in een wat ‘lagere versnelling’. Hoogstens
zal een knotboom de reserves in eerste instantie
veeleer benutten voor herstel van het kroonvolume
dan voor de vorming van nieuwe wortels.

Boombioloog Jitze Kopinga van Kopinga Boomadvies,
geeft in elk nummer van Bomen antwoord op een
boombiologische vraag. Heb je een vraag? Of wil je
reageren op het antwoord van Jitze? Mail je vraag of
reactie dan aan de redactie: vakblad@kpb-isa.nl
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