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Geachte heer de Regt,

Anderhalf jaar geleden is door de gemeenteraad besloten om de bomen rond het Exercitieveld aan te 
vullen en de bestaande bomen een standplaatsverbetering te geven. Dit met het oog om ons mooie 
multifunctionele Exercitieveld zijn groene allure te laten behouden en de leefbaarheid van Woerden te 
vergroten.

Vanuit de ambtelijke organisatie begrepen wij dat er onvoldoende capaciteit was om dit plan voor te 
bereiden. Omdat wij graag mee willen denken en vooral ook graag verbetering willen zien in het 
boombeheer zijn wij zo vrij geweest hier initiatief in te nemen. Wij hebben een bedrijf gevraagd een 
offerte op te stellen voor het verbeteren van al vast een aantal standplaatsen van de bomen op het 
veld. In de bijlage treft u deze offerte.

Het betreft een methode die ook door vele andere gemeenten wordt toegepast op hun groene 
evenemententerreinen en bij hun stadsbomen. Woerden is m.b.t. evenementen op een groen veld 
met monumentale bomen niet uniek. Wat helaas wel uniek is, is dat er met asfalt tot tegen de 
stammen van monumentale bomen wordt gewerkt. Iedereen met gevoel voor natuur of bomen weet 
dat dit funest is.

Een aantal bomen op het veld heeft een slechte vitaliteit, door ongunstige omstandigheden tijdens 
evenementen of door gebrekkig onderhoud. Deze bomen zijn helaas inmiddels te slecht om langdurig 
in stand te houden. Het verbeteren van de bodem op deze plaatsen is daarom buiten het voorstel 
gelaten. Ook de bomen tussen de wegen en het water zijn buiten deze offerte gehouden. De 
verbeteringen die hier nodig zijn zullen groter zijn dan het revitaliseren van de grond. Hier is in het 
verleden, maar ook dit jaar, tot zeer dicht tegen de stam aan geasfalteerd. Hier zal ook asfalt moeten 
worden verwijderd.

Inmiddels hebben we begrepen dat er sinds kort wel aan een plan voor het Exercitieveld wordt 
gewerkt. Voor het einde van dit jaar zou er door een extern adviseur een voorstel gemaakt worden 
voor het aanvullen van de bomen en voor de benodigde standplaatsverbeteringen. Onze acties 
hebben daarmee elkaar mogelijk gekruist. Wij hopen dat dit nu door de gemeente daadwerkelijk 
adequaat wordt opgepakt. Dat daarmee de standplaatsverbeteringen dusdanig goed zijn dat deze 
bomen nog vele jaren mee kunnen en dat het Exercitieveld een groen, met bomen omzoomd veld 
blijft met de groene allure die een stad als Woerden waardig is.

Graag overleggen wij met u om te zien hoe dit veld en deze bomen zo goed mogelijk in stand te 
houden zijn.

Met vriendelijke groet,
namens Hart voor Natuur Woerden
[naam]
https://www.facebook.com/groups/hartvoornatuurwoerden
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Geachte heer of mevrouw,


Hierbij ontvangt u onze geactualiseerde offerte voor het verbeteren van de vitaliteit van 14
waardevolle paardenkastanjes aan het Exercitieveld te Woerden. Eén en ander conform uw
aanvraag, bijgevoegde situatiefoto, plattegrond en onderstaande specificaties.


Wat is groeiplaatsverbetering met de TFI-methode®?
De bodemkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de conditie van bomen. Groeiplaatsverbetering
volgens de TFI-methode® is een revolutionaire manier om op elke willekeurige plek bosgrond na te
bootsen en zo op een duurzame manier optimale omstandigheden te creëren voor uw bomen.


Zo werkt het
Onze boomspecialisten gebruiken speciale luchtdrukapparatuur om de grond onder en rondom uw
bomen van nieuwe wortelkanalen te voorzien. Deze worden gevuld met organische
voedingssupplementen: het TFI-substraat. Dit is een optimale mix, die in de loop der jaren door
onze boomexperts is geperfectioneerd. Actieve bodembacteriën en -schimmels transformeren de
aanwezige omgevingsgrond tot een voedingsrijke bodem voor de boom. Door dit substraat in droge
vorm te injecteren, voorkomen we dat de grond terugzakt of een nieuwe harde laag ontstaat. De
wortels kunnen gemakkelijk uitgroeien, zodat de conditie en weerbaarheid van de bomen zal
toenemen.


Duurzaam sterke en stabiele bomen
De TFI-methode® is milieuvriendelijk en vindt geheel ondergronds plaats. Het resultaat van de
behandeling zijn duurzaam sterke en stabiele bomen met een gezond bladerdek, bestand tegen
schimmels en ziekten. Een eenmalige behandeling volstaat voor zeven tot tien jaar resultaat.


TFI zorgt voor nieuwe wortelkanalen als basis voor
een optimale zuurstofhuishouding en goede spreiding
van het wortelgestel. Verder zorgt het ingebrachte
TFI-substraat met wormencompost, actieve
bodembacteriën en -schimmels voor activering van
het bodemleven. Daardoor komen vastgelegde
voedingsstoffen weer ter beschikking van de boom.
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Eén behandeling, veel voordelen
Groeiplaatsverbetering met de TFI-methode® heeft talloze voordelen.


Maximaal resultaat
● duurzaam effect: minstens zeven tot tien jaar!
● vitale bodem, gezonde bomen
● nieuwe, betere en diepere wortelgroei
● verbetering van bewatering en afwatering


Minimale overlast
● bestrating of verharding kan blijven liggen
● geen grond afgraven, geen impact op omgeving
● milieuvriendelijk
● het hele jaar door toepasbaar


Voorbereidende werkzaamheden 1 keer voor het Exercitieveld
Voorbereidende werkzaamheden voor het verbeteren van de groeiplaats
zullen bestaan uit:


● aanvangskosten;
● het aanvragen van een KLIC-melding;
● het opstellen van de verkeersvoorzieningen (conform CROW 96B,


figuur 1221);
● indien nodig het boren van gaten (Ø 3cm.) in de verharding voor


het maken van de injectiepunten. á 183,55 € 183,55


Vitaliteitsverbetering 14 waardevolle kastanje
Te behandelen oppervlakte bestaand uit 45-50m² plantvak/gazon.
Het beluchten van 40m³ doorwortelbare ruimte binnen de kroonprojectie
van de boom met 25-40 injectiepunten tot 80cm beneden maaiveld. De
druk voor het beluchten, breken en het vormen van doorwortelbare lagen
in de bodem is traploos regelbaar tussen de 3 en de 11 bar met een
minimaal luchtvolume van 12m³ per minuut. Gelijktijdig met het
beluchten zal de ondergrondse groeiplaats worden verbeterd door het in
lagen inbrengen van 400 liter substraat, middels de TFI-methode®.
Deze methode staat bekend om zijn unieke dubbeldruk pneumatische
lagedruk injectietechniek met een maximale vuldruk van 2,5 bar om
schade aan het microleven in het substraat te voorkomen.


Substraat bestaand uit: 80% stabiele wormencompost & 20% lavakorrels. á 748,00 € 10.472,00


Mycorrhiza 14 keer toevoegen aan het te injecteren substraat
Toevoegen van een biologisch mycorrhiza preparaat bestaand uit een mix
van kiemkrachtige sporen van Endo- en Ecto mycorrhiza speciaal
ontwikkeld voor onze bodeminjectietechniek. Deze nuttige
bodemschimmels vergroten de opnamecapaciteit van de wortels,
versterken de weerstand van de beplanting en verbeteren de structuur
van de bodem. Daarmee vergroot de porositeit en vochtbuffering van de
bodem en neemt de vochtlevering aan de beplanting toe, wat
droogtestress verminderd (sponseffect). á 154,40 € 2.161,60


Actief houtskool 14 keer toevoegen aan het te injecteren
substraat
Voor matig humeus zand, lichte klei of zavel. Actief houtskool is een van
loofbomenhout gestookte houtskool die geactiveerd is met Protozoa
nuttige bodembacteriën en -schimmels. Actief houtskool blijft decennia
lang aanwezig in de bodem, bindt water en nutriënten en stimuleert het
bodemleven. á 207,20 € 2.900,80
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Kruidenextract 14 keer toevoegen aan het te injecteren substraat
het toevoegen van een kruidenextract tegen kastanjemineermot á 112,40 € 1.573,60


Opdruk door het beluchten ...
Bij het verbeteren van de groeiplaats ontstaat er een groter
bodemvolume. Afhankelijk van de huidige bodemomstandigheden, het
bodemtype en de aanwezigheid van eventuele storende lagen, kan er een
lichte glooiing in het maaiveld ontstaan. Het is op grond van onze
ervaringen niet te voorspellen, wanneer en in welke mate dit voorkomt.
Tijdens de uitvoering doen wij er alles aan om de glooiing te voorkomen
of zo gering mogelijk te houden. Indien u besluit tot het herstellen van de
glooiingen of het rechtzetten van stenen, dient u rekening te houden met
een meerprijs voor deze werkzaamheden van € 48,-- per uur.


Eventuele ontstane hoogteverschillen door het beluchten die kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie worden direct tijdens de
groeiplaatsverbetering hersteld en zijn al in de aanbieding opgenomen. á 48,00 € p.m.


Totaal prijs exclusief btw € 17.291,55


Uitgangspunten offerte
Prijzen: exclusief 21% btw.


maximaal 30 meter vanuit de machine/opstelplaats.
geldigheid tot 30 dagen na offerte datum.


Uitvoering: in overleg.
Betaling: 30 dagen na oplevering.
                       


Hoewel wij deze offerte met zorg hebben samengesteld, is het mogelijk dat u aanvullende informatie
of een nadere toelichting wenst. Indien dit het geval mocht zijn, aarzelt u dan niet om contact met
ons op te nemen.


Wij gaan ervan uit u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,
TFI groeiplaatsadvies & -verbetering


Nicolaas Verloop
+316 1164 7098
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Geachte heer of mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze geactualiseerde offerte voor het verbeteren van de vitaliteit van 14
waardevolle paardenkastanjes aan het Exercitieveld te Woerden. Eén en ander conform uw
aanvraag, bijgevoegde situatiefoto, plattegrond en onderstaande specificaties.

Wat is groeiplaatsverbetering met de TFI-methode®?
De bodemkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de conditie van bomen. Groeiplaatsverbetering
volgens de TFI-methode® is een revolutionaire manier om op elke willekeurige plek bosgrond na te
bootsen en zo op een duurzame manier optimale omstandigheden te creëren voor uw bomen.

Zo werkt het
Onze boomspecialisten gebruiken speciale luchtdrukapparatuur om de grond onder en rondom uw
bomen van nieuwe wortelkanalen te voorzien. Deze worden gevuld met organische
voedingssupplementen: het TFI-substraat. Dit is een optimale mix, die in de loop der jaren door
onze boomexperts is geperfectioneerd. Actieve bodembacteriën en -schimmels transformeren de
aanwezige omgevingsgrond tot een voedingsrijke bodem voor de boom. Door dit substraat in droge
vorm te injecteren, voorkomen we dat de grond terugzakt of een nieuwe harde laag ontstaat. De
wortels kunnen gemakkelijk uitgroeien, zodat de conditie en weerbaarheid van de bomen zal
toenemen.

Duurzaam sterke en stabiele bomen
De TFI-methode® is milieuvriendelijk en vindt geheel ondergronds plaats. Het resultaat van de
behandeling zijn duurzaam sterke en stabiele bomen met een gezond bladerdek, bestand tegen
schimmels en ziekten. Een eenmalige behandeling volstaat voor zeven tot tien jaar resultaat.

TFI zorgt voor nieuwe wortelkanalen als basis voor
een optimale zuurstofhuishouding en goede spreiding
van het wortelgestel. Verder zorgt het ingebrachte
TFI-substraat met wormencompost, actieve
bodembacteriën en -schimmels voor activering van
het bodemleven. Daardoor komen vastgelegde
voedingsstoffen weer ter beschikking van de boom.
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Eén behandeling, veel voordelen
Groeiplaatsverbetering met de TFI-methode® heeft talloze voordelen.

Maximaal resultaat
● duurzaam effect: minstens zeven tot tien jaar!
● vitale bodem, gezonde bomen
● nieuwe, betere en diepere wortelgroei
● verbetering van bewatering en afwatering

Minimale overlast
● bestrating of verharding kan blijven liggen
● geen grond afgraven, geen impact op omgeving
● milieuvriendelijk
● het hele jaar door toepasbaar

Voorbereidende werkzaamheden 1 keer voor het Exercitieveld
Voorbereidende werkzaamheden voor het verbeteren van de groeiplaats
zullen bestaan uit:

● aanvangskosten;
● het aanvragen van een KLIC-melding;
● het opstellen van de verkeersvoorzieningen (conform CROW 96B,

figuur 1221);
● indien nodig het boren van gaten (Ø 3cm.) in de verharding voor

het maken van de injectiepunten. á 183,55 € 183,55

Vitaliteitsverbetering 14 waardevolle kastanje
Te behandelen oppervlakte bestaand uit 45-50m² plantvak/gazon.
Het beluchten van 40m³ doorwortelbare ruimte binnen de kroonprojectie
van de boom met 25-40 injectiepunten tot 80cm beneden maaiveld. De
druk voor het beluchten, breken en het vormen van doorwortelbare lagen
in de bodem is traploos regelbaar tussen de 3 en de 11 bar met een
minimaal luchtvolume van 12m³ per minuut. Gelijktijdig met het
beluchten zal de ondergrondse groeiplaats worden verbeterd door het in
lagen inbrengen van 400 liter substraat, middels de TFI-methode®.
Deze methode staat bekend om zijn unieke dubbeldruk pneumatische
lagedruk injectietechniek met een maximale vuldruk van 2,5 bar om
schade aan het microleven in het substraat te voorkomen.

Substraat bestaand uit: 80% stabiele wormencompost & 20% lavakorrels. á 748,00 € 10.472,00

Mycorrhiza 14 keer toevoegen aan het te injecteren substraat
Toevoegen van een biologisch mycorrhiza preparaat bestaand uit een mix
van kiemkrachtige sporen van Endo- en Ecto mycorrhiza speciaal
ontwikkeld voor onze bodeminjectietechniek. Deze nuttige
bodemschimmels vergroten de opnamecapaciteit van de wortels,
versterken de weerstand van de beplanting en verbeteren de structuur
van de bodem. Daarmee vergroot de porositeit en vochtbuffering van de
bodem en neemt de vochtlevering aan de beplanting toe, wat
droogtestress verminderd (sponseffect). á 154,40 € 2.161,60

Actief houtskool 14 keer toevoegen aan het te injecteren
substraat
Voor matig humeus zand, lichte klei of zavel. Actief houtskool is een van
loofbomenhout gestookte houtskool die geactiveerd is met Protozoa
nuttige bodembacteriën en -schimmels. Actief houtskool blijft decennia
lang aanwezig in de bodem, bindt water en nutriënten en stimuleert het
bodemleven. á 207,20 € 2.900,80
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Kruidenextract 14 keer toevoegen aan het te injecteren substraat
het toevoegen van een kruidenextract tegen kastanjemineermot á 112,40 € 1.573,60

Opdruk door het beluchten ...
Bij het verbeteren van de groeiplaats ontstaat er een groter
bodemvolume. Afhankelijk van de huidige bodemomstandigheden, het
bodemtype en de aanwezigheid van eventuele storende lagen, kan er een
lichte glooiing in het maaiveld ontstaan. Het is op grond van onze
ervaringen niet te voorspellen, wanneer en in welke mate dit voorkomt.
Tijdens de uitvoering doen wij er alles aan om de glooiing te voorkomen
of zo gering mogelijk te houden. Indien u besluit tot het herstellen van de
glooiingen of het rechtzetten van stenen, dient u rekening te houden met
een meerprijs voor deze werkzaamheden van € 48,-- per uur.

Eventuele ontstane hoogteverschillen door het beluchten die kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie worden direct tijdens de
groeiplaatsverbetering hersteld en zijn al in de aanbieding opgenomen. á 48,00 € p.m.

Totaal prijs exclusief btw € 17.291,55

Uitgangspunten offerte
Prijzen: exclusief 21% btw.

maximaal 30 meter vanuit de machine/opstelplaats.
geldigheid tot 30 dagen na offerte datum.

Uitvoering: in overleg.
Betaling: 30 dagen na oplevering.

Hoewel wij deze offerte met zorg hebben samengesteld, is het mogelijk dat u aanvullende informatie 
of een nadere toelichting wenst. Indien dit het geval mocht zijn, aarzelt u dan niet om contact met 
ons op te nemen.

Wij gaan ervan uit u een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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