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Dit is wat de rapporten aangeven over de toekomstverwachting van de bomen:  
 

 < 5 jr 5 – 10 jr 10 – 15 jr > 15 jr 

2015 0 6 7 2 

2019 0 0 9 6 

 
Dus het lijkt niet slechter geworden te zijn maar beter. Dat is raar, want wij hebben bij de 
werkzaamheden grote wortels afgezaagd. Dit zou de conditie van de boom juist moeten doen 
afnemen.  
 
Conditiebepaling  
De bepaling van de conditie van een boom is enigszins subjectief, hier liggen geen harde cijfers aan 
ten grondslag. Het is erg afhankelijk van de periode waarin je het doet en wie het doet. Maar 
natuurlijk is wel over de breedte een opleving van de bomen te zien, dat zegt wel iets.  
 
Opleving 
Er lijkt een opleving te zijn, maar we hebben maar twee momenten in beeld. Dit maakt dat je hier 
geen harde uitspraken over kan doen richting de toekomst.  

 
- Is de conditie van de bomen langdurig toegenomen of is het een tijdelijke opleving?  
- Was 2015 wel representatief of waren er omstandigheden dat dat jaar tegenviel?  
- Wat doet de conditie in de komende jaren?  
- Is er een relatie tussen de werkzaamheden en de conditie van de bomen? Een conditie van 

een boom kan schommelen, dit is afhankelijk van veel verschillende aspecten.  
 
Conclusies trekken op basis van 2 momenten is te kort door de bocht. We hebben de bomen flink 
aangepakt tijdens werkzaamheden en dat is nooit goed voor bomen. Maar “snoeien doet groeien” en 
het is aannemelijk dat na de werkzaamheden de bomen extra wortels zijn gaan maken om het verlies 
te compenseren. Heeft dat misschien geleidt tot een (tijdelijke) opleving? We weten nu simpelweg 
niet genoeg om te concluderen of de bomen echt een betere conditie hebben gekregen. Eigenlijk 
vraagt de uitkomst om vervolgonderzoek om iets zinnigs te kunnen zeggen over de situatie.  
 
De vraag: Mijn vraag was of deze werkwijze niet ook toegepast kan worden op de wegen rond het 
Exercitieveld. 
 
De werkwijze bij die bomen was dat we wortels hebben afgezaagd om de weg goed te kunnen 
aanleggen. Natuurlijk hebben we op de bomen gelet maar op deze locatie, en aansluitend bij de 
achtergrond van de vraag, is deze werkwijze niet wat wij voorstellen. 


