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Woord	vooraf	

Toen	 ik	 zeven	 jaar	 geleden	 adviseerde	 om	 voor	 een	 boom	 een	 ondergrondse	
groeiplaatsconstructie	te	voorzien,	kreeg	ik	de	vraag:	‘Is	dat	niet	heel	duur?’	
	
Deze	vraag	krijg	ik	nog	regelmatig.	Om	hierop	een	gefundeerd	antwoord	te	kunnen	geven	heb	ik	
een	 beperkt	 onderzoek	 gevoerd.	 Mijn	 bevindingen,	 en	 bedenkingen	 hieromtrent,	 heb	 ik	
neergeschreven	in	deze	tekst.	
	
Zowel	tijdens	het	onderzoek	als	tijdens	het	schrijven	heb	ik	nuttige	informatie	en	tips	gekregen	
van	personen	die	ook	met	deze	materie	bezig	zijn.	Graag	zou	ik	hen	daarvoor	willen	danken,	 in	
het	bijzonder	Tom	Joye	(Inverde),	Lien	Van	Langenhove,	Christian	Ysenbaardt	(stad	Antwerpen).	
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1. INLEIDING:	IS	ER	NOOD	AAN	GROTE	BOMEN?	

Uit	verschillende	wetenschappelijke	onderzoeken	is	gebleken	dat	de	kwaliteit	van	ons	leefmilieu	
steeds	slechter	wordt.	Er	 is	teveel	fijn	stof,	 lawaaioverlast,	op	zonnige	dagen	teveel	ozon,	…	Dit	
kan	allerlei	lichamelijke	en	psychische	klachten	veroorzaken.	
	
Recentelijk	 is	 ook	 vastgesteld	 dat	 onze	 steden	 steeds	 meer	 zullen	 gaan	 opwarmen.	 Dit	 zal	
hittestress	en	periodieke	wateroverlast,	als	gevolg	van	hevige	onweersbuien,	gaan	veroorzaken.1	
	
Ook	uit	wetenschappelijke	onderzoeken	is	gebleken	dat	bomen	deze	problematiek	zowel	kunnen	
helpen	voorkomen	als	oplossen.	Door	middel	van	hun	bladeren	zuiveren	zij	de	lucht,	zorgen	zij	
voor	 schaduw	 en	 afkoeling	 op	 warme	 zomerdagen,	 en	 helpen	 zij	 mee	 het	 probleem	 van	
wateroverlast	op	te	lossen.2	
	

	
Afbeelding	1:	De	voordelen	van	bomen	visueel	weergegeven.	

																																																													
1	 J.	 AERTSENS,	 K.	 DE	 RIDDER,	 D.	 LAUWAET	 en	 B.	 MAIHEU	 (December	 2013).	Opmaak	 van	 een	 hittekaarten	 analyse	 van	 het	
stedelijk	 hitte-eiland	 effect	 voor	 Antwerpen,	 101-109.	 Geraadpleegd	 op	 zondag	 3	 juli	 2016	 via	
http://ecohuis.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Ecohuis/plannen_presentaties/Hittekaart_Antwerpen
_Eindrapport_v1.1_klein.pdf.	

2	The	Woodland	Trust,	(z.j.).	Trees	in	our	towns	-	The	role	of	trees	and	woodland	in	managing	urban	water	quality	and	quantity,	7.	
Geraadpleegd	 op	 zondag	 3	 juli	 2016	 via	 https://www.woodlandtrust.org.uk/mediafile/100083915/Trees-in-our-towns.pdf;	 H.	
RUMBLE	(2015),	A	comparison	of	urban	tree	populations	in	four	UK	towns	and	cities.	Trees,	people	and	the	built	environment	II,	
104-118.	 Geraadpleegd	 op	 zondag	 3	 juli	 2016	 via	 http://www.charteredforesters.org/resources/download-
library/doc_download/320-tpbeii-conference-proceedings/.		
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De	 aanwezigheid	 van	 bomen	 zorgt	 ervoor	 dat	mensen	 gematigder	 worden,	 en	 zich	 onbewust	
meer	geborgen	gaan	voelen.	Dat	heeft	o.a.	een	heilzame	werking	bij	stress.3	
	
Het	 is	 logisch	 dat	 vooral	 GROTE	 BOMEN	 het	meeste	 voordeel	 bieden.	 Zij	 hebben	 veel	meer	
bladeren	dan	een	kleine	boom,	en	door	hun	grootte	zijn	ze	veel	duidelijker	zichtbaar	aanwezig.	X	
aantal	 kleine	 bomen	 hebben	 tezamen	 wel	 evenveel	 bladeren	 als	 één	 grote	 boom,	maar	 zelfs	
tezamen	hebben	zij	nooit	dezelfde	uitstraling	als	één	grote	boom.	Met	groot	wordt	bedoeld:	een	
boom	van	eerste	grootte	A,	d.w.z.	een	boom	die	hoger	kan	worden	dan	20	m.	Als	het	een	niet-
zuilvorm	is,	heeft	hij	een	kroondiameter	van	minstens	12m,	tot	soms	meer	dan	20m.		
	

	
Afbeelding	2:	Evolutie	bomen	en	gebouwen.	

Als	we	de	evolutie	van	de	gebouwen	en	de	bomen	bekijken,	dan	valt	het	op	dat	de	gebouwen	
steeds	 groter	 worden,	 terwijl	 de	 bomen	 in	 de	 bebouwde	 omgeving	 steeds	 kleiner	 blijven	 en	
steeds	meer	onzichtbaar	worden.		
	
Dit	is	meestal	het	gevolg	van	onvoldoende	geschikte	ondergrondse	groeiruimte	voor	de	bomen.		
Als	een	boom	zijn	wortelgestel	niet	kan	uitbreiden,	stopt	hij	boven	de	grond	met	groeien,	en	gaat	
hij	 zelfs	 over	 naar	 de	 aftakelingsfase.	 De	 huidige	 oude	 bomen	 hebben	 hun	 grootte	 meestal	
kunnen	bereiken	door	ruimte	te	exploiteren	die	eigenlijk	niet	voor	hen	bestemd	was,	zoals	onder	
voetpaden,	 in	particuliere	voortuintjes,	 in	kapotte	rioleringen.	Zij	veroorzaken	daarbij	soms	een	
opgedrukte	 verharding	 en/of	 een	 gebarsten	 tuinmuurtje,	 een	 verstopte	 riolering,….	 Dankzij	
moderne	materialen	 zoals	 o.a.	 wortelwering,	 degelijke	 rioleringen,…	wordt	 voorkomen	 dat	 de	
wortels	van	nieuw	aangeplante	bomen	in	die	‘extra’	ruimtes	kunnen	groeien.	
	
Het	feit	dat	de	oude	grote	bomen	die	ruimte	niet	gekregen,	maar	‘genomen’	hebben,	maakt	hen	
ook	 zeer	 kwetsbaar;	 want	 niemand	 is	 zich	 bewust	 van	 hun	 vaak	 groot	 wortelgestel;	 niemand	
houdt	 er	 rekening	 mee,	 wat	 als	 gevolg	 heeft	 dat	 hun	 wortelgestel	 vaak	 heel	 erg	 beschadigd	
wordt.		

																																																													
3	H.	RUMBLE,	(2015).	A	comparison	of	urban	tree	populations	in	four	UK	towns	and	cities.	Trees,	people	and	the	built	environment	
II,	 73-103.	 Geraadpleegd	 op	 zondag	 3	 juli	 2016	 via	 http://www.charteredforesters.org/resources/download-
library/doc_download/320-tpbeii-conference-proceedings/.	
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Veel	 grote	 bomen	 zijn	 in	 de	 loop	 der	 tijd	 dan	 ook	 al	 vroegtijdig	 afgestorven,	 en	 nu	 gewoon	
vergeten.	De	oude	grote	bomen	die	wij	nu	nog	zien	zijn	slechts	de	‘gelukkige	overblijvers’;	zij	zijn	
nooit	 erg	 genoeg	 beschadigd	 om	 afsterven	 te	 veroorzaken.	 Als	 dergelijke	 bomen	 van	 nature	
afsterven	of	gerooid	worden	bij	een	heraanleg,	worden	zij	wel	vervangen	door	een	nieuwe	boom,	
maar	meestal	wordt	de	ondergrondse	groeiruimte	voor	de	wortels	niet	gecompenseerd,	en	dus	
zal	de	nieuwe	boom	nooit	diezelfde	afmetingen	kunnen	halen	als	de	oude	boom.		
	
Het	aantal	bomen	wordt	dus	meestal	wel	gecompenseerd,	maar	niet	het	volume	aan	groen	en	
zeker	niet	de	uitstraling	van	een	grote	boom.	Als	er	niet	voldoende	gaat	geïnvesteerd	worden	in	
ondergrondse	groeiruimte	voor	grote	bomen	zal	het	aantal	beeldbepalende	bomen	jaar	na	jaar	
verminderen;	totdat	ze	misschien	zelfs	ooit	helemaal	uit	het	straatbeeld	zullen	verdwijnen.		
	
Als	we	willen	dat	de	jonge	bomen	in	de	steden	en	dorpen	groot	zullen	kunnen	worden,	en	op	die	
manier	voor	een	heel	lange	tijd	hun	heilzaam	werk	voor	ons	zullen	kunnen	gaan	verrichten,	dan	
moeten	 wij	 ervoor	 zorgen	 dat	 zij	 voldoende	 geschikte	 ondergrondse	 groeiruimte	 voor	 hun	
wortels	 zullen	 krijgen,	 m.a.w.	 er	 moet	 geïnvesteerd	 worden	 in	 grote	 en	 tegelijkertijd	 ook	
duurzame		bomen(het	begrip	‘duurzaam’	wordt	verder	uitgediept	in	hoofdstuk	2).	
	
In	 een	 stedelijke	 omgeving	 is	 het	 moeilijk	 om	 een	 geschikte	 ondergrondse	 groeiruimte	 voor	
bomen	 te	 voorzien.	 Er	 is	 veel	 te	 veel	 verharding	 aanwezig.	 Er	 zijn	wel	 verschillend	 technische	
oplossingen	om	een	geschikte	groeiplaats	onder	een	verharding	 te	maken,	maar	 in	hoeverre	 is	
het	gebruik	daarvan	rendabel?	In	hoeverre	zijn	ze	hun	kostprijs	waard?	Levert	het	investeren	in	
een	 ruime	 groeiplaats	 voor	 één	 grote	 duurzame	 boom	 meer	 op	 dan	 het	 aanplanten	 van	
verschillende	niet-duurzame	bomen	in	telkens	een	kleine	plantput?	
	
Om	hierover	meer	duidelijkheid	te	verkrijgen	zijn	er	een	aantal	berekeningen	gemaakt:		

• Zowel	voor	grote	duurzame	bomen	als	voor	niet	duurzame	bomen	is	berekend	wat	hun	
rendement	en	wat	hun	kostprijs	is.		

• Op	basis	daarvan	 is	bekeken	of	het	voorzien	van	een	grote	duurzame	boom	‘duur	 ‘	kan	
genoemd	worden.		

• Vervolgens	 is	 er	 is	 berekend	 of	 het	 werken	 met	 één	 grote	 duurzame	 boom	 al	 of	 niet	
rendabeler	is	dan	het	werken	met	veel	niet	duurzame	bomen.		

	
De	cijfers	waarmee	gerekend	wordt	zijn	gemiddelden	op	basis	van	beperkt	eigen	onderzoek.	De	
berekeningen	 zijn	 te	 raadplegen	 op	 Ecopedia4.	 In	 deze	 tekst	 zijn	 enkel	 de	 conclusies	
weergegeven.	 De	 berekeningen	 en	 conclusies	 dienen	 aanzien	 te	 worden	 als	 een	 grote	 lijn;	 zij	
moeten	globaal	geïnterpreteerd	worden.	
	

																																																													
4	www.ecopedia.be		
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2. OMSCHRIJVING	ELEMENTEN	VAN	DE	SIMULATIE	

2.1. De	verschillende	boomtypes	

De	vergelijkingen	op	vlak	van	rendement	en	kostprijs	zijn	gemaakt	tussen	de	volgende	bomen:	
• Type	1:	zeer	duurzame	boom	in	een	bebouwde	omgeving;	verder	in	de	tekst	gewoon	‘zeer	

duurzame	boom’	genoemd.	
• Type	2:	duurzame	boom	van	eerste	grootte	A		in	een	bebouwde	omgeving;	verder	in	de	

tekst	gewoon	‘duurzame	boom’	genoemd	(‘eerste	grootte	A’	staat	voor	‘een	boom	hoger	
dan	20m’).	

• Type	3:	de	niet	duurzame	boom	 in	de	bebouwde	omgeving;	 verder	 in	de	 tekst	gewoon	
‘niet	duurzame	boom’	genoemd.	

	

Omschrijving	duurzame	boom	in	de	bebouwde	omgeving	
Een	boom	in	de	bebouwde	omgeving	kan	enkel	als	duurzame	boom	beschouwd	worden:	

• Als	hij	van	een	soort	is	die	van	nature	minstens	120	jaar	oud	kan	worden	in	onze	klimaatzone.	
• Als,	indien	het	een	nog	aan	te	planten	boom	betreft,	hij	gekweekt	is	in	een	klimaatzone	dezelfde	

of	 vergelijkbaar	 met	 de	 onze.	 Voor	 inheemse	 boomsoorten	 is	 opkweek	 uit	 autochtoon	
plantmateriaal	een	pluspunt.	

• Als	hij	op	een	plaats	staat:		
o Waar	er	ondergronds	het	nodige	geschikte	doorwortelbaar	volume	is,	om:		

§ zijn	natuurlijke	grootte	en	leeftijd	te	kunnen	bereiken	in	goede	conditie;	
§ of,	 ingeval	 het	 een	 boom	 van	 eerste	 grootte	 A	 betreft,	 om	 ten	 minste	 een	

kroonprojectie	te	kunnen	halen	van	100	m2,	in	goede	conditie.	
o Waar	 er	 bovengronds	 voldoende	 ruimte	 is	 voor	 zijn	 natuurlijke	 grootte,	 ofwel	 voor	 de	

vooropgestelde	kroonprojectie	van	minstens	100	m2.	
o Waar	hij	tenminste	120	jaar	zal	kunnen	blijven	staan.	

• Als	 hij	 een	 beschermde	 status	 heeft	 die	 hem	 ten	 allen	 tijde	 kan	 vrijwaren	 van	 beschadigingen,	
zowel	ondergronds	als	bovengronds.	

• Als	hij	lage	onderhoudskosten	heeft,	zowel	ondergronds	als	bovengronds.	
	
	

	

	

	

	

Afbeelding	3:	Deze	lindeboom	is	16m	hoog	en	
heeft	 een	 kroondiameter	 van	 9m.	 De	
kroonprojectie	bedraagt	78m2.	De	grootte	van	
dit	plantvak	bedraagt	170	m2.	
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Omschrijving	zeer	duurzame	boom	in	de	bebouwde	omgeving	
In	een	bebouwde	omgeving	kan	een	boom	enkel	als	zeer	duurzame	boom	beschouwd	worden	als:	

• Het	een	duurzame	bomen	van	eerste	grootte	A	betreft,	
o die	daarenboven	ook	ouder	kan	worden	dan	150	jaar;	
o die	daarenboven	ook	voldoende	geschikt	doorwortelbaar	volume	heeft	gekregen	om	een	

kroonprojectie	te	kunnen	bereiken	van	ten	minste	200	m2.	
	
	

	

	

	

	

Afbeelding	 4:	 Deze	 beuk	 is	 ongeveer	 22m	 hoog,	
en	 heeft	 een	 kroondiameter	 van	 30m.	 De	
kroonprojectie	 bedraagt	 423,90	 m2.	 De	 boom	
staat	in	een	kasseiverharding	die	op	een	zandbed	
ligt,	en	grote	open	voegen	heeft.	De	grootte	van	
de	afgebakende	zone	bedraagt	490	m2.	

	
Omschrijving	niet	duurzame	boom	in	de	bebouwde	omgeving	
Voor	veel	bomen	in	de	bebouwde	omgeving	is	de	groeiplaats	niet	meer	dan	een	plantgat	van	enkele	m2	in	
de	 verharding,	 dat	 volledig	 is	 afgezet	 met	 wortelwering	 en/of	 wortelgeleiding,	 en	 waarvan	 het	 gebied	
rond	het	plantgat	volledig	is	verdicht.	Zij	kunnen	dus	op	geen	enkele	manier	hun	wortelgestel	uitbreiden.	
Dit	heeft	als	gevolg	dat	ze	nooit	hun	natuurlijke	grootte	of	leeftijd	kunnen	bereiken.	Uit	eigen	onderzoek	is	
gebleken	dat	zij	gemiddeld	niet	ouder	worden	dan	15	 jaar.	Dergelijke	bomen	zijn	een	typisch	voorbeeld	
van	een	niet	duurzame	boom.	
	

	
Afbeelding	5:	Voorbeeld	van	een	niet-duurzame	boom	in	de	bebouwde	omgeving.	
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2.2. Het	rendement	

Het	 rendement	 is	 berekend	 op	 basis	 van	 de	 grootte	 van	 de	 kroonprojectie.	 Hoe	 groter	 de	
kroonprojectie,	 hoe	meer	 bladeren,	 hoe	meer	 lucht	 hij	 kan	 zuiveren,	 hoe	meer	 hij	 kan	 zorgen	
voor	afkoeling,	hoe	groter	de	boom	is	en	hoe	meer	uitstraling	hij	heeft;	of	kort	samengevat:	hoe	
hoger	het	rendement.	
	
Achtergrondinformatie	berekenen	kroonprojectie5	
De	kroonprojectie	 is	de	schaduw	die	een	boom	zou	werpen	als	de	zon	er	 loodrecht	boven	staat.	Ze	kan	
benaderd	worden	door[3,14	x	straal	x	straal]	en	wordt	dan	theoretisch	als	een	schijf	gezien.	Bij	piramidale	
of	schermvormige	bomen	mag	 in	berekeningen	met	de	kroonprojectie	ook	een	factor	(H/D)	 in	rekening	
gebracht	worden,	waarbij	H	staat	voor	de	hoogte	van	de	kroon	en	D	voor	de	kroondiameter.	De	formule	
wordt	dan:	[3,14	x	straal	x	straal	x	hoogte	/	diameter].		
Voor	een	zuilvormige	boom	is	(H/D)	>1,	voor	schermvormige	bomen	is	(H/D)<1.	
	
	
2.3. De	kostprijs	

2.3.1. Wat	kosten	duurzame	bomen	en	niet-duurzame	bomen?	

Een	boom	groeit	gratis	als	hij	een	natuurlijke	standplaats	heeft.	Als	wij	een	boom	in	de	stad	een	
groot	open	plantvak	geven,	en	dat	niet	betreden,	dan	zullen	wij	daar	zonder	noemenswaardige	
kosten	een	 zeer	grote	boom	kunnen	krijgen.	Omdat	 in	een	 stad	de	 ruimte	beperkt	 is,	moet	er	
onder	de	boom	vaak	 van	alles	 gebeuren	waarvoor	 een	natuurlijke	 standplaats	niet	 geschikt	 is.	
Gelukkig	 zijn	er	 tal	 van	 technische	oplossingen	om	 toch	de	 ruimte	onder	de	boom	 intensief	 te	
kunnen	 gebruiken	 zonder	 dat	 de	 boom	 daar	 nadeel	 van	 ondervindt.	 De	 prijs	 daarvoor	 is	
afhankelijk	 van	 hetgeen	 we	 willen:	 enkel	 een	 voorziening	 voor	 voetgangersverkeer	 is	 veel	
beterkoop	dan	een	voorziening	voor	zwaar	en/of	snel	rijdend	autoverkeer.		
	
We	kunnen	dus	stellen	dat	het	niet	de	boom	is	die	geld	kost,	maar	dat	het	de	manier	is	waarop	
wij	de	 ruimte	onder	de	boom	willen	gebruiken	die	bepaalt	wat	de	kostprijs	 is	 van	een	grote	
boom	in	de	stad.		
	
Voor	de	berekening	van	de	kostprijs	voor	de	duurzame	bomen	is	 in	de	simulatie	uitgegaan	van	
twee	 opties:	 de	 ruimte	 onder	 de	 boom	 moet	 geschikt	 zijn	 voor	 zwaar	 en/of	 snel	 rijdend	
autoverkeer	 (in	 de	 rest	 van	 de	 tekst	 ‘zwaar	 verkeer‘	 genoemd),	 of	 voor	 licht	 (voetgangers,	
fietsers)		en/of	traag	rijdend	autoverkeer	(in	de	rest	van	de	tekst	‘licht	verkeer‘	genoemd).	Er	is	
daarbij	 ook	 als	 eis	 vooropgesteld	 dat	 de	 daarvoor	 benodigde	 ondergrondse	 groeiplaats	
constructie	 onder	 de	 verharding	 per	 m3	 doorwortelbare	 ruimte	 minstens	 1m2	 kroonprojectie	

																																																													
5	 Agentschap	 voor	 Natuur	 en	 Bos	 (Augustus	 2008).	 Technisch	 Vademecum	 Bomen	 -	 Harmonisch	 Park-	 en	 Groenbeheer.	
Geraadpleegd	op	zondag	3	juli	2016	via	http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/54038.	
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moet	 kunnen	 leveren	 en	 minstens	 1	 jaar	 groeien	 van	 de	 boom	moet	 kunnen	 garanderen.	 In	
totaal	 moet	 de	 groeiplaats	 minimaal	 100	 m2	 kroonprojectie	 kunnen	 leveren,	 en	 kunnen	
garanderen	dat	de	boom	minstens	100	jaar	zal	kunnen	groeien.		
	
Voortgaande	 op	 de	 huidige	 systemen	 die	 op	 de	 markt	 verkrijgbaar	 zijn,	 is	 er	 bij	 deze	
berekeningen	vanuit	gegaan	dat	de	constructie	voor	licht	verkeer	bestaat	uit	een	drukverdelende	
laag	op	bomenzand.	In	de	drukverdelende	laag	is	een	laag	compost	voor	de	bomen	verwerkt.	Het	
volume	 bomenzand	 bedraagt	minstens	 110	m3;	 bijv.	 een	 oppervlakte	 van	 110	m2	 tot	 op	 1	m	
diepte.	De	constructie	voor	zwaar	verkeer	bestaat	uit	een	zelfdragende	constructie	op	pijlers	(in	
beton	of	 kunststof)	met	 daartussen	bomengrond.	Het	 volume	bomengrond	bedraagt	minstens	
80m3;	bijv.	een	oppervlakte	van	80m2		tot	op	1	m	diepte.		
	
De	hier	gebruikte	kostprijs	is	een	gemiddelde,	zowel	op	basis	van	de	prijs	voor	één	boom,	en	de	
prijs	 voor	 één	 boom	 die	 deel	 uitmaakt	 van	 een	 hele	 groep,	 als	 op	 basis	 van	 een	 vergelijking	
tussen	verschillende	systemen.	
	
De	kosten	in	de	eerste	periode	van	15	jaar	omvatten,	zowel	voor	de	duurzame	als	niet	duurzame	
boom	:	

• de	kosten	van	het	uitgraven	en	afvoeren	van	de	grond	van	de	bestaande	toestand;	
• het	volledig	inrichten	van	de	nieuwe	groeiplaats;	
• de	aankoopprijs	en	plantkost	van	de	boom;		
• het	watergeven;	
• de	begeleidingssnoei;	
• het	rooien	van	de	afgestorven	boom	(enkel	voor	de	niet	duurzame	boom).	

	
Voor	de	niet	duurzame	boom	is	de	groeiplaatsinrichting	niet	meer	dan	een	plantgat	van	enkele	
m2	in	de	verharding,	dat	volledig	is	afgezet	met	wortelwering	en/of	wortelgeleiding.	Het	gebied	
rond	het	plantgat	is	volledig	verdicht.	
	
De	kosten	voor	de	volgende	perioden	van	15	jaar	omvatten:	

• Voor	de	duurzame	bomen:		
o onderhoudssnoei;	
o beschermingsmaatregelen	tijdens	(wegen)werken.		

• Voor	de	niet	duurzame	bomen:		
o het	herinrichten	van	de	groeiplaats;	
o de	aankoopprijs	en	plantkost	van	de	boom;	
o het	watergeven;	
o de	begeleidingssnoei;	
o het	rooien	van	de	afgestorven	boom.	
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Op	 basis	 van	 de	 gegevens	 van	 het	 eigen	 beperkt	 onderzoek	 zijn	 onderstaande	
samenvattingstabellen	 opgesteld.	 Met	 startkapitaal	 wordt	 de	 inrichting	 van	 de	 groeiplaats	
bedoeld.	
	

	
Afbeelding	6:	Samenvattingstabellen	rendement	en	kosten.	
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3. DE	SIMULATIES	

3.1. Het	rendement	

Omdat	 de	 niet	 duurzame	 boom	 gemiddeld	 slechts	 15	 jaar	 oud	 wordt	 is	 in	 de	 onderstaande	
grafiek	gewerkt	met	periodes	van	15	jaar.	
	
In	 de	 eerste	 periode	 van	 15	 jaar	 heeft	 de	 niet	 duurzame	 boom	nog	 rendement,	 in	 de	 andere	
periodes	heeft	diezelfde	boom	geen	rendement	meer,	want	dan	is	hij	reeds	afgestorven.		
Er	 is	 hier	 vanuit	 gegaan,	 op	 basis	 van	 praktijkervaring,	 dat	 de	 duurzame	 bomen	 nog	 een	 tijd	
blijven	leven	nadat	ze	hun	maximale	kroonprojectie	(op	basis	van	de	grootte	van	hun	groeiplaats)	
bereikt	hebben.		
	

	
Afbeelding	7:	Vergelijking	rendement	niet	duurzame,	duurzame,	en	zeer	duurzame	boom.	

	

Uit	de	tabel	blijkt	dat	het	rendement	van	de	niet	duurzame	boom	extreem	veel	minder	is	dan	dat	
van	de	duurzame	boomtypes,	zowel	wat	betreft	op	vlak	van	hoeveelheid,	als	op	vlak	van	tijd.	Het	
rendement	van	de	duurzame	bomen	is	 in	het	begin	hetzelfde;	pas	na	verloop	van	tijd	treedt	er	
verschil	op,	zowel	in	grootte	als	in	tijd.	Dit	is	te	wijten	aan	het	feit	dat	de	duurzame	boom	80	tot	
110m3	 geschikt	 doorwortelbaar	 volume	 heeft	 gekregen	 in	 zijn	 groeiplaats,	 terwijl	 de	 zeer	
duurzame	boom	het	dubbele	heeft	gekregen.	
	
Uit	de	tabel	blijkt	ook	dat	duurzame	bomen	al	na	enkele	jaren	duidelijk	meer	rendement	hebben	
dan	de	niet	duurzame	boom.		
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Dit	is	ook	te	zien	op	onderstaande	foto.	Alle	bomen	zijn	aangeplant	in	2010.	De	foto	is	genomen	
in	de	zomer	van	2016.		
	
De	 bomen	 links	 staan	 in	 een	 kleine	 plantput	 zonder	 uitbreidingsmogelijkheden	 onder	 de	
verharding,	 en	 de	 bomen	 rechts	 hebben	 een	 ondergrondse	 groeiplaats	 gekregen	 onder	 de	
verharding.	
	

	
Afbeelding	8:	Rendement	na	enkele	jaren	van	niet-duurzame	en	duurzame	bomen.	
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3.2. De	kostprijs	

3.2.1. Zijn	duurzame	bomen	‘duur’?	

Om	te	kunnen	zeggen	of	een	duurzame	boom	ook	effectief	duur	is,	is	er	een	vergelijking	gemaakt	
met	andere	zaken.	Tevens	uit	beperkt	eigen	marktonderzoek	is	gebleken	dat:	

• Een	ronde	zitbank	rond	een	boom	kost	ongeveer	5	000	euro	voor	een	stuk	van	2m	lang;	
6m	bank	kost	dus	15	000	euro.	

• Een	 middelgroot	 klimspeeltoestel	 (drie	 torens	 verbonden	 door	 een	 touwladder)	 kost	
gemiddeld	15	000	euro;	een	groot	klimtoestel	kost	meer	dan	20	000	euro.	Speeltoestellen	
moeten	om	de	12	jaar	vervangen	worden.	

	
De	 inrichting	 van	 een	 groeiplaats	 voor	 een	 duurzame	 boom	 onder	 een	 verharding	 voor	 licht	
verkeer	kost	20	000	euro;	onder	een	verharding	voor	zwaar	verkeer	kost	zij	40	000	euro.	Zij	kan	
100	jaar	meegaan.	
	
We	 kunnen	 dus	 stellen	 dat	 een	 duurzame	 boom	onder	 een	 verharding	 voor	 licht	 verkeer	 niet	
echt	duurder	is	dan	andere	regelmatig	gebruikte	zaken	uit	de	openbare	ruimte.		
	
Uit	wetenschappelijke	studies	is	gebleken	dat	bomen	zelfs	geld	opbrengen.	Doordat	zij	o.a.	lucht	
zuiveren,	 opwarming	 tegengaan	 door	 het	 geven	 van	 schaduw	 e.d.	 ,	 kan	 bespaard	 worden	 op	
machines	die	dit	zelfde	werk	doen,	zoals	bijv.	luchtfilters,	airco’s	e.d..6	
	
	
3.2.2. Is	het	werken	met	één	duurzame	boom	al	of	niet	rendabeler	dan	het	werken	met	veel	

niet-duurzame	bomen?	

Om	te	weten	te	komen	of	het	werken	met	één	duurzame	boom	al	of	niet	rendabeler	is	dan	het	
werken	 met	 veel	 niet-duurzame	 bomen	 zijn	 er	 twee	 vergelijkingen	 opgesteld	 waarbij	 telkens	
zowel	kostprijs	als	rendement	verwerkt	zijn:	

• Eén	waarbij	vertrokken	wordt	van	één	zelfde	beginkapitaal.	
• Eén	waarbij	berekend	wordt	wat	de	kosten	zijn	om	gedurende	een	lange	tijdspanne,	per	

periode	 van	 15	 jaar,	 telkens	 hetzelfde	 rendement	 te	 halen	 met	 zowel	 één	 duurzame	
boom	als	met	x	aantal	niet	duurzame	bomen.		

	 	

																																																													
6	Met	 de	methode	 i-Tree	 kunnen	bovenstaande	 voordelen	 effectief	 vertaald	worden	naar	 euro’s	 (K.	DOICK,	 T.	HUTCHINGS,	 K.	
ROGERS	en	H.	RUMBLE	(Maart	2014).	Valuing	Wrexham’s	Urban	Forest	-	Assessing	the	Ecosystem	Services	of	Wrexham’s	Urban	
Trees:	 A	 Technical	 Report.	 Geraadpleegd	 op	 zondag	 3	 juli	 2016	 via	 http://www.urbantreecover.org/wp-
content/uploads/2015/01/Wrexham-Tech-Report-2014.pdf;	Natural	Resources	Wales,	(z.j.).	Tawe	Natural	Resource	Management	
Trial	i-Tree	Eco	Study.	Geraadpleegd	op	zondag	3	juli	2016	via	http://slideplayer.com/slide/6826019/.	
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3.2.2.1. Vergelijking	op	basis	van	één	zelfde	beginkapitaal	

In	onderstaande	grafiek	 is	weergegeven	wat	het	rendement	is	voor	zowel	duurzame	bomen	als	
niet	duurzame	bomen	als	begonnen	wordt	met	één	zelfde	kapitaal.	In	dit	geval	is	dit	de	kostprijs	
van	 de	 groeiplaats	 en	 het	 onderhoud	 gedurende	 de	 eerste	 15	 jaar	 van	 1	 duurzame	 boom	 bij	
zwaar	 verkeer,	 zijnde	 €	 41.400.	 Voor	 dit	 bedrag	 kunnen	 er	 twee	 duurzame	 bomen	 bij	 licht	
verkeer	voorzien	worden,	en	22	niet	duurzame	bomen.	
	

	
Afbeelding	9:	Grafiek	rendement	bij	éénzelfde	beginkapitaal.	

Uit	de	grafiek	blijkt	dat	we	de	eerste	15	 jaren	een	heel	hoog	 rendement	halen	als	we	met	dit	
bedrag	enkel	niet	duurzame	bomen	voorzien.	Na	15	jaar	zijn	de	niet	duurzame	afgestorven,	en	is	
er	geen	rendement	meer.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	duurzame	bomen.	Het	rendement	stopt	hier	
niet,	 maar	 gaat	 gestaag	 in	 stijgende	 lijn	 verder,	 en	 dit	 voor	 weinig	 bijkomende	
onderhoudskosten.	
	
	
3.2.2.2. Vergelijking	op	basis	van	één	zelfde	rendement	gedurende	verschillende	periodes	

In	 onderstaand	 diagram	 is	 per	 periode	 van	 15	 jaar	 weergegeven	 wat	 de	 kosten	 zijn	 van	 één	
duurzame	 boom,	 en	 wat	 de	 kosten	 zijn	 om	 met	 x	 aantal	 niet-duurzame	 bomen	 hetzelfde	
rendement	 te	halen	als	het	 rendement	van	de	duurzame	boom.	Om	praktische	 redenen	 is	het	
diagram	niet	verder	uitgewerkt	dan	tot	de	periode	van	75	tot	90	jaar.	
	
Omdat	na	de	eerste	periode	van	15	jaar	de	niet	duurzame	bomen	zijn	afgestorven,	zijn	er	in	de	
volgende	 perioden	 geen	 kosten	meer,	maar	 is	 er	 uiteraard	 ook	 geen	 rendement	meer.	 Bij	 de	
duurzame	boom	zijn	er	enkel	nog	onderhoudskosten.	Ter	informatie	is	dan	weergegeven	wat	de	
kosten	zouden	zij	om	met	x	aantal	niet-duurzame	bomen	hetzelfde	rendement	te	halen	als	dat	
van	 één	 duurzame	 boom.	 Bijvoorbeeld:	 in	 de	 periode	 15	 tot	 30	 jaar	 zijn	 er	 9	 niet-duurzame	
bomen	nodig	om	hetzelfde	rendement	te	halen	als	één	duurzame	boom	in	die	periode.		
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Een	 duurzame	 boom	 wordt	 rendabeler	 dan	 een	 x	 aantal	 niet-duurzame	 bomen,	 vanaf	 het	
moment	dat	de	kosten	om	met	x	aantal	niet-duurzame	bomen	hetzelfde	rendement	te	halen	als	
dat	van	een	duurzame	boom,	hoger	worden.	
	

	
Afbeelding	10:	Vergelijking	kosten	duurzame	en	niet-duurzame	boom	voor	hetzelfde	rendement	per	periode.	

Uit	dit	diagram	blijkt	dat	het	beginkapitaal	voor	de	duurzame	bomen	beduidend	hoger	 ligt	dan	
dat	van	de	niet-duurzame	boom.	
	
In	de	volgende	periodes	gaan	de	kosten	van	het	benodigde	aantal	niet-duurzame	bomen	echter	
steeds	stijgen	(er	zijn	steeds	meer	niet-duurzame	bomen	nodig	om	aan	dezelfde	kroonprojectie	te	
geraken	als	van	1	duurzame	boom),	terwijl	de	kosten	van	de	duurzame	bomen	fors	dalen	en	laag	
blijven	(de	aanleg	kost	van	de	groeiplaats,	en	de	plantkost	is	maar	eenmalig;	bij	deze	bomen	blijft	
enkel	de	onderhoudskost).	
	
Per	periode	gezien,	blijkt	dat	de	kosten	van	het	benodigd	aantal	niet-duurzame	bomen	pas	vanaf	
30-45	jaar	de	beginkosten	van	1	duurzame	boom	in	een	situatie	met	licht	verkeer	overstijgen,	de	
kosten	voor	een	duurzame	boom	in	een	situatie	met	zwaar	verkeer	worden	nooit	overstegen.	
	
Voor	wat	 de	 duurzame	 bomen	 betreft,	 is	 dit	 diagram	 eigenlijk	 het	 tegenovergestelde	 van	 het	
diagram	van	het	rendement.	
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In	 onderstaande	 grafiek	worden	 bij	 de	 aanvang	 van	 elke	 periode	 de	 gemaakte	 kosten	 telkens	
behouden,	 en	 worden	 de	 kosten	 welke	 in	 die	 periode	 zullen	 moeten	 gemaakt	 worden	 er	
bijgeteld;	en	dit	beperkt	tot	en	met	de	periode	75	tot	90	jaar.	De	kosten	worden	in	het	begin	van	
elke	periode	verrekend	omdat	de	hoofdbrok	van	de	kosten	van	de	niet	duurzame	bomen	(	het	
telkens	opnieuw	aanplanten)	ook	in	het	begin	van	elke	periode	moeten	betaald	worden.	
	

	
Afbeelding	11:	Gecumuleerde	kosten	duurzame	en	niet-duurzame	boom	voor	hetzelfde	rendement.	

Tijdens	 de	 eerste	 periode	 van	 15	 jaar	 zijn	 de	 kosten	 van	 de	 duurzame	 bomen	 het	 hoogst;	 op	
zekere	moment	(ongeveer	na		15	en	30	jaar)	gaan	de	totale	kosten	van	de	duurzame	boom	en	de	
totale	kosten	voor	het	benodigd	aantal	niet-duurzame	bomen	elkaar	kruisen.	Vanaf	dat	moment	
wordt	de	betreffende	duurzame	boom	rendabeler	dan	x	aantal	niet	duurzame	bomen.		
	
Uit	 deze	 grafiek	 blijkt	 ook	 dat	 de	 totale	 gecumuleerde	 kosten	 om	met	 niet-duurzame	 bomen	
hetzelfde	rendement	te	krijgen	als	dat	van	de	duurzame	boom	na	75	jaar	zo	gigantisch	worden,	
dat	dit	nooit	haalbaar	zal	zijn.	
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4. HOE	 STARTKAPITAAL	 LAAG	HOUDEN	 EN	OP	 KORTE	 TERMIJN	 TOCH	RENDEMENT	

KRIJGEN?	

Het	grote	startkapitaal	voor	duurzame	(en	vooral	voor	zeer	duurzame	bomen),	en	het	feit	dat	het	
daardoor	lang	duurt	vooraleer	de	duurzame	bomen	rendabel	worden,	kan	als	een	ernstig	nadeel	
aanzien	worden.	
Dit	kan	op	volgende	manieren	aangepakt	worden:	

• kostenbewust	ontwerpen;	
• starten	met	pre-duurzame	bomen;	
• gebruik	maken	van	dragers	en	ondersteuners.		

	
	
4.1. Kostenbewust	ontwerpen	

De	ontwerpers	zouden	de	bomen	moeten	inplannen	op	plaatsen	waar	het	gebruik	van	de	ruimte	
onder	 de	 boom	 het	 goedkoopst	 kan	 gehouden	 worden.	 Zij	 zouden	 een	 stappenplan	 kunnen	
volgen	bij	de	inplanting	van	bomen:	

• Eerst	 zoeken	 naar	 locaties	 waar	 bomen	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 in	 een	 open	 plantvak	
kunnen	komen.	

• Indien	die	er	niet	zijn,	zoeken	naar	mogelijkheden	om	alleen	voetgangers	-en	fietsverkeer	
(=	‘goedkoop’	gebruik7)	onder	de	bomen	te	voorzien.	

• Enkel	als	het	niet	anders	kan,	zwaar	verkeer	onder	de	bomen	toelaten.	
	
Als	 er	 inderdaad	 zwaar	 verkeer	 onder	moet,	 zou	 gekozen	 kunnen	worden	 voor	 een	 losser	 en	
speels	ontwerp,	waarbij	een	natuurlijke	mix	van	kleinere	en	grote	bomen	wordt	voorzien.	Bij	een	
beperkt	 budget	 is	 het	 dan	misschien	 toch	 nog	mogelijk	 om	 ervoor	 te	 kunnen	 zorgen	 dat	 toch	
enkele	bomen	het	nodige	krijgen	om	te	kunnen	uitgroeien	als	duurzame	bomen.	
	
	 	

																																																													
7	Een	ondergrondse	groeiplaatsconstructie	onder	licht	verkeer	(zoals	bijv.	een	voet-	of	fietspad)	kost	slechts	ongeveer	1/2	van	een	
groeiplaatsconstructie	onder	een	weg	voor	zwaar	verkeer.	
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4.2. Het	starten	met	pre-duurzame	bomen	

Een	boom	heeft	niet	vanaf	zijn	jeugd	de	ruimte	nodig	die	hij	op	latere	leeftijd	nodig	heeft.	Voor	
de	 boom	 is	 het	 dus	 geen	 probleem	 om	 hem	 die	 ruimte	 in	 fasen	 te	 geven.	 Voor	 de	
boombeheerders	 heeft	 dit	 als	 groot	 voordeel	 dat	 de	 kosten	 gespreid	 kunnen	 worden	 over	
verschillende	periodes.	Om	die	reden	zou	men	kunnen	gaan	werken	met	‘pre-duurzame	bomen’.	
	
Omschrijving	pre-duurzame	boom	
Een	pre–duurzame	boom	is	een	(zeer)	duurzame	boom	in	wording.	Hij	heeft	dezelfde	eigenschappen	als	
een	(zeer)	duurzame	boom,	behalve	dat	zijn	groeiplaats	nog	niet	de	grootte	heeft	die	hij	uiteindelijk	als	
volwassen	 boom	 zal	 nodig	 hebben.	 Hij	 moet	 echter	 wel	 een	 groeiplaats	 hebben	 die	 minimaal	 50	 m2	

kroonprojectie	kan	 leveren,	en	kan	garanderen	dat	de	boom	minstens	50	 jaar	zal	kunnen	groeien,	en	er	
moet	 mogelijkheid	 zijn	 om	 de	 groeiplaats	 stelselmatig	 uit	 te	 breiden,	 zodat	 hij	 verder	 zal	 kunnen	
evolueren	 naar	 een	 duurzame	 of	 zeer	 duurzame	 boom.	 Deze	 ruimte	 moet	 al	 vanaf	 de	 aanplant	

vastgelegd	zijn	als	uitbreidingszone	voor	de	boom.		
	

	
Afbeelding	12:	Een	pre-duurzame	boom.	
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In	onderstaand	diagram	is	per	periode	van	15	jaar	weergegeven	wat	de	kosten	zijn	van	één	pre-
duurzame	boom,	en	wat	de	kosten	zijn	om	met	niet-duurzame	bomen	hetzelfde	rendement	 te	
halen	als	het	rendement	van	de	pre-duurzame	boom.	Om	praktische	redenen	is	het	diagram	niet	
verder	uitgewerkt	dan	tot	de	periode	van	60	tot	75	jaar.	
	
Omdat	na	de	eerste	periode	van	15	jaar	de	niet-duurzame	bomen	zijn	afgestorven,	zijn	er	in	de	
volgende	perioden	geen	kosten	meer,	maar	is	er	uiteraard	ook	geen	rendement	meer.	Bij	de	pre-
duurzame	boom	zijn	er	enkel	nog	onderhoudskosten	Ter	informatie	is	dan	weergegeven	wat	de	
kosten	zouden	zij	om	met	x	aantal	niet-duurzame	bomen	hetzelfde	rendement	te	halen	als	met	1	
pre-duurzame	boom.	
	

	
Afbeelding	 13:	 Vergelijking	 kosten	 pre-duurzame	 en	 niet-duurzame	 boom	 voor	 hetzelfde	 rendement	 per	
periode.	

Uit	dit	diagram	blijkt	dat	het	mogelijk	is	om	tot	een	(zeer)	duurzame	boom	te	komen,	en	om	ook	
per	periode	(behalve	de	eerste	periode,	en,		enkel	bij	zwaar	verkeer,	net	niet	de	vierde	periode)	
toch	altijd	onder	de	kosten	te	blijven	van	het	benodigd	aantal	niet-duurzame	bomen.	
	 	



	
	
	

	
	

20	

In	onderstaande	grafiek	is	niet	alleen	de	kostprijs	per	periode	weergegeven,	maar	is	de	kostprijs	
van	de	voorbije	periodes	telkens	meegenomen;	en	dit	beperkt	tot	en	met	de	periode	van	60	tot	
75	jaar.	
	

	
Afbeelding	14:	Gecumuleerde	kosten	pre-duurzame	en	niet-duurzame	boom	voor	hetzelfde	rendement.	

Enkel	in	de	eerste	periode	van	15	jaar	zijn	de	kosten	van	de	pre-duurzame	bomen	duidelijker	veel	
hoger	 dan	 die	 van	 de	 niet-duurzame	 boom.	 Na	 15	 jaar	 gaan	 de	 totale	 kosten	 van	 de	 niet	
duurzame	boom	de	totale	kosten	voor	de	pre-duurzame	boom	bij	licht	verkeer	ver	overstijgen;	
ze	benaderen	zelfs	al	de	kosten	van	de	pre-duurzame	boom	bij	zwaar	verkeer.	Na	30	jaar	gaan	

ze	ook	deze	zeer	duidelijk	overstijgen.	
	
Op	basis	van	de	2	bovenstaande	diagrammen,	en	van	het	feit	dat	het	rendement	van	een	boom	
op	een	goede	groeiplaats	constant	stijgt,	kunnen	we	stellen	dat	de	kosten	van	een	pre-duurzame	
boom	al	zeer	snel	in	verhouding	zijn	met	zijn	rendement,	en	dat	vanaf	15	jaar	een	pre-duurzame	
boom	voor	licht	verkeer	duidelijk	rendabeler	is	dan	x	aantal	niet	duurzame	bomen.	
	
	
4.3. Gebruik	maken	van	dragers	en	ondersteuners	

Een	manier	om	tot	een	sneller	rendement	te	komen	kan	eruit	bestaan	om	meerdere	bomen	in	de	
grote	 groeiplaats	 te	 planten,	want	 de	 jonge	 boom	 heeft	 die	 ruime	 groeiplaats	 niet	 van	 in	 het	
begin	nodig.	Uiteindelijk	is	het	wel	de	bedoeling	dat	er	uiteindelijk	maar	één	boom	overblijft.	Dit	
gaat	vanzelf	 in	orde	komen	als	men	daarbij	kiest	voor	één	grote	duurzame	boom	als	drager,	en	
voor	bomen	van	tweede	of	derde	grootte	als	ondersteuners.		 	
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5. BESTAANDE	BOMEN	OPWAARDEREN	TOT	DUURZAME	BOMEN	

Bestaande	 bomen	 hebben	 al	 een	 zeker	 rendement.	 In	 stedelijk	milieu	 hebben	 zij	 hun	 grootte	
vaak	maar	kunnen	bereiken	door	ondergrondse	ruimte	te	exploiteren	die	eigenlijk	niet	voor	hen	
bestemd	was,	zoals	bijv.	de	zone	tussen	de	onderkant	van	de	bestrating	en	de	fundering.	In	veel	
gevallen	brengt	dit	wortelopdruk	met	zich	mee	die	steeds	erger	wordt.	
	
Vanaf	het	moment	dat	deze	ruimte	uitgeput	is,	begint	bij	deze	bomen	de	conditie	en	groeikracht	
achteruit	te	gaan.	Vaak	is	dat	al	bij	een	leeftijd	vanaf	30	jaar;	dus	lang	vooraleer	zij	hun	haalbare	
leeftijd,	 in	 goede	 omstandigheden,	 van	 enkele	 honderden	 jaren	 hebben	 bereikt.	 Deze	 bomen	
hebben	de	factor	tijd	(één	van	de	factoren	die	nodig	is	om	tot	grote	duurzame	bomen	te	komen,	
en	 de	 enige	 factor	 die	 je	 niet	 (of	 alleszins	 zeer	 moeilijk)	 kunt	 kopen)	 zelf	 al	 voor	 een	 deel	
‘overgroeid’.	
	
Aangezien	bomen	in	het	begin	van	hun	leven	zelf	vooral	 investeren	in	groot	worden,	heeft	een	
boom	vanaf	30	jaar	al	een	aanzienlijk	rendement	ten	opzichte	van	een	pas	aangeplante	boom.	
De	 groeiplaats	 gaan	 verbeteren	 bij	 bestaande	 bomen	 die	 potentieel	 hebben	 om	 duurzame	
bomen	 te	 worden,	 is	 absoluut	 zeer	 zinvol.	 Het	 rendement	 van	 de	 boom	 is	 hier	 al	 direct	 in	
verhouding	tot	de	kostprijs	en	het	probleem	wortelopdruk	kan	hiermee	ineens	opgelost	worden.	
	

	
Afbeelding	15:	Moment	dat	het	opwaarderen	van	bestaande	bomen	rendabel	wordt.	

Moment	dat	het	opwaarderen	van	bestaande	bomen	rendabel	wordt	
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6. WAAR	DUURZAME	BOMEN	REALISEREN?	

Vanwege	 hun	 uiteindelijke	 grootte	 kunnen	 grote	 duurzame	 bomen	 enkel	 voorzien	worden	 op	
plaatsen	 met	 voldoende	 bovengrondse	 ruimte,	 zoals	 bijv.	 op	 een	 rond	 punt,	 op	 pleinen	 en	
parkings,	op	ruime	afstand	van	elkaar	in	een	brede	straat.	
	
Een	boom	op	een	rond	punt	heeft	als	bijkomend	voordeel	dat	hij	van	ver,	en	vanuit	verschillende	
straten	zichtbaar	is.	
	
In	een	lange	straat	zou	hun	groeiplaats	bijv.	kunnen	voorzien	worden	onder	de	rijbaan	ter	hoogte	
van	de	verkeer	remmende	plateaus.		
	
	

7. NUTSLEIDINGEN	EN	RIOLERINGEN	

Bij	een	klassiek	aangelegde	straat	staan	er	veel	bomen	in	lijn,	vaak	evenwijdig	aan,	en	zeer	dicht	
tegen	de	plaats	waar	ook	veel	kabels	en	leidingen	zitten.	De	conflictzone	wortels/leidingen	is	dus	
heel	groot.	
	
Omdat	 bij	 het	werken	met	 grote	 duurzame	bomen	er	 veel	minder	 bomen	nodig	 zijn	 voor	 een	
zelfde	 rendement	 als	 bij	 een	 klassiek	 aangelegde	 straat,	 kan	 de	 conflictzone	 veel	 kleiner	
gehouden	 worden.	 Het	 wordt	 daardoor	 gemakkelijk	 om	 schade	 aan	 het	 wortelgestel	 door	
graafwerken	 voor	 onderhoudswerken	 aan	 de	 nutsleidingen	 en	 rioleringen	 te	 voorkomen,	 door	
het	gebruik	van	wachtbuizen	en	speciale	putjes	ter	hoogte	van	de	huisaansluitingen.	Omdat	dit	
maar	 over	 een	 korte	 afstand	 nodig	 zal	 zijn,	 zal	 dit	 veel	 beterkoop	 zij	 dan	 het	 voorzien	 van	
wachtbuizen	en	verschillende	putjes	over	de	volledige	lengte	van	een	klassiek	aangelegde	straat.		
	
	

8. PARKINGS	

Minder	 bomen	 in	 de	 straat	 betekent	 meer	 ruimte	 voor	 parkings.	 Op	 de	 ondergrondse	
groeiconstructies	kan	bovendien	ook	geparkeerd	worden.	
Het	werken	met	duurzame	bomen	komt	dus	ook	de	parkeerbalans	ten	goede.	
	
	 	



	
	
	

	
	

23	

9. NOODZAAK	AAN	BESCHERMING	

Het	 vraagt	 moed	 en	 inspanning	 om	 duurzame	 bomen	 aan	 te	 planten.	 Om	 die	 reden	 is	 het	
absoluut	 nodig	 dat	 de	 stijgende	 lijn	 van	 het	 rendement	 niet	 onderbroken	 gaat	 worden	 ten	
gevolge	van	een	te	 laat	gezien	boomprobleem	of	een	beschadiging,	zoals	bijv.	wortelschade	als	
gevolg	van	graafwerken	of	strooizouten.	
Duurzame	bomen	verdienen	een	beschermd	statuut	en	dit	moet	niet	alleen	aangeduid	worden	in	
de	 database,	 maar	 moet	 ook	 zichtbaar	 gemaakt	 worden	 op	 het	 terrein.	 Hoe	 zichtbaarder	 dit	
statuut,	 hoe	 meer	 kans	 hij	 loopt	 dat	 het	 opvolgen	 en	 preventief	 beschermen	 tegen	
beschadigingen	goed	verloopt.	
	
Op	het	 terrein	zou	men	de	grenzen	van	de	ondergrondse	groeiruimte	kunnen	aanduiden	 in	de	
bestrating;	 daarenboven	 zou	 men	 elke	 duurzame	 boom	 nog	 kunnen	 voorzien	 van	 een	 klein	
typerend	beeldje	dat	speciaal	ontworpen	zou	zijn	om	symbool	te	staan	voor	duurzame	bomen.	
Hierin	zou	het	jaar	van	aanplant	moeten	verwerkt	worden,	zodat	de	evolutie	van	de	boom	goed	
zou	kunnen	opgevolgd	worden.	
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10. IS	ER	EEN	DRAAGVLAK	VOOR	DUURZAME	BOMEN?	

In	 het	 kader	 van	 zijn	 bachelor	 proef	 stelde	 Nick	 Van	 Hoyweghen	 een	 enquête	 op	 om	 het	
draagvlak	van	bomen	te	onderzoeken.	Deze	enquête	werd	digitaal	verstuurd	naar	een	zo	breed	
mogelijk	publiek	in	Vlaanderen.	1263	mensen	hebben	eraan	deelgenomen,	waarvan	395	mensen	
die	wonen	in	stedelijk	gebied	(omschreven	als	een	gebied	met	een	grote	bevolkingsdichtheid	en	
veel	diensten	zoals	wonen,	werken,	recreatie	en	voorzieningen).		
	
In	het	onderzoek	werd	gepeild	naar	het	draagvlak	voor	zowel	grote	als	kleine	bomen,	 in	zowel	
een	landelijke	omgeving	als	stedelijk	gebied.	De	respondenten	moesten	daarbij	een	waarde	van			
-5	 (ik	 hecht	 helemaal	 geen	waarde	aan	deze	boom	en	ben	hem	 liever	 kwijt	 dan	 rijk)	 tot	 +5	 (ik	
hecht	 veel	 waarde	 aan	 deze	 boom	 en	 zou	 niet	 willen	 dat	 hij	 verdwijnt)	 toekennen	 aan	
verschillende	bomen	die	op	een	afbeelding	te	zien	waren.	
	

	
Afbeelding	16:	Gebruikte	boomtypes	in	de	enquête	draagvlak	voor	bomen.	

	
Van	alle	deelnemers	antwoordden	97,3%	positief	op	de	vraag	of	ze	de	aanwezigheid	van	bomen	
in	hun	omgeving	belangrijk	 vonden.	Van	de	mensen	die	 in	 stedelijk	 gebied	wonen,	 gaven	 zelfs	
97,5%	aan	dat	ze	de	aanwezigheid	van	bomen	in	hun	omgeving	belangrijk	vinden.		
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Er	valt	daarbij	op	te	merken	dat	358	van	de	395	respondenten	uit	stedelijk	gebied	aangaven	niet	
beroepsmatig	actief	te	zijn	in	de	groensector.		
	
Onderstaande	grafiek	 geeft	 de	 resultaten	weer	 van	de	waarde	die	mensen	die	 zelf	 in	 stedelijk	
gebied	wonen,	gaven	aan	bomen.	De	gemiddelde	score	die	mensen	in	stedelijk	gebied	toekenden	
aan	grote	bomen	op	een	plein	bedraagt	3,87,	aan	een	grote	boom	in	stedelijk	gebied	3,57,	aan	
grote	straatbomen	3,60	en	aan	kleine	straatbomen	3,27.		
	

	
Afbeelding	17:	Diagram	van	de	waarde	die	mensen	hechten	aan	de	aanwezigheid	van	bomen.	

Hoewel	er	volgens	deze	enquête	een	groot	draagvlak	is	voor	bomen	gaf	17,3%	van	de	mensen	die	
in	 stedelijk	 gebied	 wonen,	 aan	 zich	 al	 eens	 te	 storen	 aan	 bomen.	 De	 voornaamste	 redenen	
waarom	mensen	zich	storen	aan	bomen	in	de	eigen	tuin	of	de	tuin	van	de	buren	zijn	in	volgorde	
van	belangrijkheid:	het	wegnemen	van	licht,	overlast	door	bladval,	val	van	bloemen,	vruchten,…	
en	het	feit	dat	de	bomen	te	groot	worden	voor	de	beschikbare	ruimte.		
	
De	 voornaamste	 redenen	 waarom	 mensen	 zich	 storen	 aan	 straatbomen	 lijken	 hierbij	 te	
verschillen.	 Mensen	 gaven	 daarbij	 volgende	 redenen	 aan	 in	 volgorde	 van	 belangrijkheid:	 de	
boom	wordt	te	groot	voor	de	beschikbare	ruimte,	hij	veroorzaakt	overlast	door	bladval,	val	van	
bloemen,	vruchten,…	en	ze	drukken	de	straatstenen	omhoog.		
	
De	 zaken	waaraan	een	deel	 van	de	mensen	 zich	 storen	 komen	bij	 duurzame	bomen	weinig	of	
zelfs	niet	voor;	de	meest	geschikte	plaatsen	voor	grote	duurzame	bomen	bevinden	zich	meestal	
op	een	voldoende	grote	afstand	van	de	woningen	zodat	ze	geen	licht	wegnemen,	en	één	van	de	
eigenschappen	 van	 een	 goed	 aangelegde	 ondergrondse	 groeiconstructies	 is	 dat	 ze	 ook	
wortelopdruk	voorkomen.	
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11. DUURZAME	BOMEN,	IEDEREEN	KAN	EEN	‘BLAADJE’	BIJDRAGEN	

Duurzame	bomen	voorzien	en	behouden	is	een	zaak	voor	iedereen.	
	
Wie	een	duurzame	boom	wil,	moet	investeren	in	de	groeiplaats;	hij/zij	moet	a.h.w.	zijn	/haar	geld	
in	de	grond	stoppen.	
	
Het	 zou	 een	 keuze	 kunnen	 zijn	 van	Bestuurders	om	deze	optie	 een	plaats	 te	 geven	 tussen	de	
verschillende	mogelijkheden	die	er	zijn	bij	de	(her)aanleg	van	straten	en	pleinen.	
	
Ontwerpers	moeten	creatief	zijn:	

• In	het	zoeken	naar,	en	creëren	van,	geschikte	plaatsen.	
• In	het	kostenbewust	invullen	van	de	bestemming	van	de	ruimte	onder	de	boom.	

	

Ingenieurs	moeten	hun	kennis	aanwenden	om	ondergrondse	groeiconstructies	in	te	passen	in	de	
klassieke	wegenstructuren.	
	
Beheerders	moeten	door	goed	onderhoud	en	door	constante	bescherming	ervoor	zorgen	dat	de	
investering	ook	daadwerkelijk	blijft	renderen	en	niet	verloren	gaat.	
	
De	Burgers	 kunnen	 ook	 een	 rol	 spelen	 op	 vlak	 van	 bescherming,	 door	 bijv.	 aan	 de	 bevoegde	
overheidsdienst	 te	 signaleren	 als	 er	 onverhoeds	 en	 onaangekondigd	 werken	 in	 de	 buurt	 van	
duurzame	bomen	zouden	opgestart	worden,	of	….	
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12. CONCLUSIE	
Uit	 de	 simulaties	 op	 vlak	 van	 rendement-	 en	 kostprijsberekening	 is	 gebleken	dat	 investeren	 in	
enkele	grote	duurzame	bomen	op	termijn	altijd	veel	rendabeler	is	dan	het	werken	met	veel	niet-
duurzame	bomen.	
	
Bij	het	werken	met	pre-duurzame	bomen,	en	bij	het	opwaarderen	van	bestaande	bomen	is	het	
rendement	al	zeer	snel	in	verhouding	tot	de	kostprijs.		
	
Aangezien	uit	wetenschappelijke	onderzoeken	blijkt	dat	grote	bomen	nodig	zijn	voor	een	gezond	
leefmilieu,	en	dat	uit	bovenstaande	simulaties	blijkt	dat	het	op	vlak	van	kostprijs	rendabel	is	om	
te	investeren	in	grote	duurzame	bomen,	mogen	we	niet	twijfelen	om	ook	daadwerkelijk	op	zoek	
te	gaan	naar	geschikte	locaties	voor	grote	duurzame	bomen	en	om	vervolgens	te	gaan	investeren	
in	de	daarvoor	benodigde	ondergrondse	groeiruimte.	
	
Aangezien	bij	het	optimaliseren	van	de	groeiplaats	bij	bestaande	bomen	het	rendement	al	direct	
in	 verhouding	 is	 tot	 de	 kostprijs,	 is	 het	 zeer	 zinvol	 om	 actief	 op	 zoek	 te	 gaan	 naar	 bestaande	
bomen	die	op	een	 locatie	 staan	waar	er	bovengronds	mogelijkheid	 is	om	te	kunnen	evolueren	
naar	 een	 grote	 duurzame	 boom,	 en	 hier	 dan	 ook,	 indien	 nodig,	 te	 gaan	 investeren	 in	 de	
ondergrondse	groeiruimte.	
	
Tijdens	het	beperkt	onderzoek	is	gebleken	dat	producenten	regelmatig	nieuwe	producten	op	de	
markt	brengen	die	erop	gericht	zijn	om	de	kostprijs	van	een	ondergrondse	groeiplaatsconstructie	
te	verlagen,	zonder	dat	ze	aan	kwaliteit	inboet.	Daardoor	zullen	de	duurzame	bomen	op	een	nog	
kortere	termijn	rendabel	kunnen	worden.	
	


