Inleiding
Over Bomencheck
Als de kraan lek is, belt u een loodgieter. Als uw auto mankementen vertoont, gaat u naar
de garage. Maar waar gaat u naartoe met vragen over uw boom? Dat is de gedachte
achter Bomencheck, een professioneel en betaalbaar antwoord voor iedereen met vragen
over zijn of haar boom.
De doelstelling van de Bomencheck is meerledig. Ten eerste dient ten aanzien van de
aspecten veiligheid en onderhoud een gericht advies te worden verstrekt en ten tweede
wordt op specifieke vragen van de klant antwoord gegeven in dit rapport.
De Bomencheck is uitgevoerd aan de Visschersbuurt 47 te Papendrecht door Peter Kreton
(Boomveiligheidscontroleur) op 29-10-2020.

De locatie van de boom/bomen met unieke nummering (bron: GoogleMaps).
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Boomgegevens
Boom 1
Overzichtsfoto:

Detailfoto 1:

Detailfoto 2:

Detailfoto 1 onderschrift:
Detailfoto 2 onderschrift:
Schubbige bundelzwam aan de stamvoet. Standplaats van de boom.
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Boomsoort:
Prunus serrulata
Boomtype:
niet vrij uitgroeiende boom
Stamdiameter (cm dbh):
66

Hoogte (m):
6

Plantwijze:
solitair

Leeftijd:
76-100 jaar

1. Gezondheid:
Voldoende

1. Toelichting:
De boom vertoont een acceptabele groei. De kroon neemt
jaarlijks toe.

2. Kroon:
Voldoende

2. Toelichting:
In de kroon zijn geen noemenswaardige gebreken
geconstateerd.

3. Stam:
Voldoende

3. Toelichting:
Aan de stam zijn geen noemenswaardige gebreken
geconstateerd.

4. Stamvoet:
Matig

4. toelichting:
Aan de stamvoet is een gebrek geconstateerd, te weten: een
aantasting door schubbige bundelzwam.

5. Onderhoud:
Onderhoudssnoei

5. toelichting:
De boom heeft geen snoeibehoefte.

6. Groeifase:
Volwasfase

6. Toelichting:
De boom is volwassen en groeit niet veel meer. De boom
verkeert in de fase van onderhoudssnoei; dit wil zeggen dat
verder opkronen of begeleiding niet meer nodig is.

7. Toekomst:
Onvoldoende

7. Toelichting:
De boom kan 5 tot 10 jaar behouden blijven. Binnen deze
periode ontstaan naar verwachting gebreken en/of verergeren
deze.

8. Standplaats:
8. Toelichting:
Elementenverharding De boom staat in elementen verharding, bijvoorbeeld klinkers of
tegels.
9. Ecologie:
Bijzondere waarde

9. Toelichting:
Er is een nestkast van een vogel aanwezig aan de boom.
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10. Beleidsstatus:
Geregistreerd

10. Toelichting:
De boom is als monumentaal geregistreerd bij de gemeente.

Uw boomadvies
Op basis van de resultaten volgen hieronder de conclusie en het advies.
Hierbij maken wij onderscheid tussen aspecten op het gebied van veiligheid en
onderhoud.

Veiligheid
Op basis van de Bomencheck ter plaatse valt uw boom in één van de volgende
veiligheidscategorieën:
boom zonder noemenswaardige gebreken
attentieboom
risicoboom
Bij een risicoboom is een gebrek aangetroffen waarbij een veiligheidsmaatregel
noodzakelijk is. Bij deze maatregel hoort een urgentietermijn. In het geval van een
attentieboom vormt een gebrek momenteel geen risico, maar kan het gebrek op termijn
wel risicovol worden. Een periodieke inspectie in de vorm van een Bomencheck kan dan
worden geadviseerd.
Deze boom behoort in de volgende veiligheidscategorie: attentieboom.
Op de stamvoet is een aantasting door schubbige bundelzwam aangetroffen. Deze
wondparasiet infecteert met name beschadigde wortels. Vervolgens veroorzaakt de
schimmel witrot in het hout van de wortels en het onderste stamdeel. Bij een lichte
aantasting kan de zwam weer verdwijnen. Als gevolg van een zware aantasting van het
wortelgestel wordt de boom gevoelig voor windworp. Kleine bomen die door deze parasiet
zijn aangetast, sterven binnen enkele jaren.
Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij u om de boom eens per jaar te laten checken
om de ontwikkeling van de aanwezige schubbige bundelzwam te blijven monitoren.
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Onderhoud
Op basis van de Bomencheck ter plaatse is ook het mogelijke onderhoud van de boom
bepaald. De snoeibehoefte van de boom of overige maatregelen om de kwaliteit van de
boom of standplaats te verbeteren worden hier genoemd.
Op het moment van inspectie is bij de boom geen concrete onderhoudsbehoefte
geconstateerd.
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