
Bewonersbijeenkomst  

Boom Effect Analyse  
project: ‘Rioolvervanging en herinrichting Dennenhorst, Driebergen’ 

19 september 2018 



> Indeling van de avond 
  

• Welkom, wethouder G. Boonzaaijer  (bestuurlijk opdrachtgever GUH) 19.30 uur  

• Stand van zaken, Gerjan Westendorp (projectleider GUH)  19.35 uur 

• Boom Effect Analyse, Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg)  19.40 uur  

• Vragen en gesprek in de zaal o.l.v. Marjolijn van Someren (GUH) 20.15 uur 

• Hoe nu verder, Gerjan Westendorp     21.00 uur 

• Afsluiting , wethouder G. Boonzaaijer     21.15 uur 
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> Project en stand van zaken 
  

Wat voorafging 

 30 augustus 2017 presentatie IMOSS model 1 (bomenrij) en model 2 (bomenlaan) 

 18 september 2017 inspraak door bewoners bij raad 

 

Vervolgstappen       

• Samenstellen werkgroep     oktober 2017 

• Selectie adviesbureau     november 2017 

• Werksessies Boom Effect Analyse (BEA)    jan. – aug. 2018 

• Oplevering eindrapport en beschikbaar stellen BEA  14 september 2018 

• Presentatie BoomTotaalZorg BEA    19 september 2018 

 

 

 



> Project en stand van zaken 
  

Werkgroep BEA 

Vanuit bewoners: Tom Berkhout en Bas Sprengers  

IMOSS:  Serge Vonk en Daniël van Eck 

GUH:  Roel ter Horst, Gerjan Westendorp, Joris Jansen,  Marjolijn van Someren 

 

Adviesbureau 

Boomtotaalzorg: Kinga Corbet en Henk van Scherpenzeel 

 

 

Doelgroep 

Bewoners, vakspecialisten (GUH, IMOSS), college & raad GUH en geïnteresseerden 

 



> Project en stand van zaken 
  

Doelstelling op hoofdlijnen van de Boom Effect Analyse 

 

1. Beoordelen bomen op kwaliteit, toekomstverwachting en groeiplaats  
2. Adviseren over de effecten van de werkzaamheden en het minimaliseren van de 

schade op de bomen (handhaven) 

3. Opstellen ontwerprichtlijnen voor inrichtingsmodel 3. (Input voor IMOSS)  
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Nut & noodzaak 
- Vervangen van riool  

- veelal onder bomen (eenzijdig)  

- Vervangen van Asbest-cement waterleiding 
- Vlakbij of onder bomen andere laanzijde dan riool 

- Meeliften van andere nutsvoorzieningen 

- Af- en aankoppelen van huisaansluitingen 

- Herinrichten lanen 

- Graafwerkzaamheden 

- Kortom GROTE gevolgen! -> Lastige/complexe opgave! 

 

 



Werkwijze 
- Gebruikgemaakt van bestaande onderzoeksgegevens 

- ‘Haalbaarheidstoets’ April 2015 Copier 

- Veldverkenning 

- Conditie, kwaliteit & toekomstverwachting van de bomen 

- Knel- of conflictpunten 

- Kansen 

- Horen / inventariseren wat bij bewoners leeft  

- Bewoners enquête 

 

 

 



Werkwijze 
- Copier meer het project bekeken vanuit alle leidingen uit 

de bodem conform gem. beleid (LIOR)  
 

- Boomtotaalzorg  

- Onafhankelijk  

- Boomtechnisch 

- Geen rekening gehouden met gem. beleidstechnische zaken 

- Niet gekeken naar civieltechnische zaken 

- Niet gekeken naar financiële haalbaarheid 

- Niet gesproken met nutsbedrijven 

 

 

 

 

 



Dennenhorst 

Huidige laanbeeld 



Huidig laanbeeld 
 

 

Dennenhorst 



Huidig laanbeeld 
 

 

L: Schotellaan   -  R: Esmeijerlaan 



Huidig laanbeeld 
 

 

L: Ninaber van Eijbenlaan   -  R: Du Celliee Mullerlaan 



Huidig laanbeeld 
 

 

Van Bijnenlaan 



Enquête 

• Bekendheid met de plannen 
• Belang van de huidige bomen 
• Aspecten huidige bomen 
• Aspecten nieuwe bomen 
• Overlast 
• Wortelgroei in de tuin 
• Boomhoogte 
• Kroonbreedte 
• Suggesties nieuwe bomen 
• Opmerkingen 

 



BEA per laan 

- Dennenhorst   Linden, esdoorns, plataan 

- Schotellaan   Haagbeuken 

- Du Celliee Mullerlaan  Sierperen 

- Ninaber van Eijbenlaan Sierkersen 

- Esmeijerlaan   Boomhazelaars 

- Van Bijnenlaan   Valse Christusdoorns 



Uitgangspositie 
 - Huidige situatie: 

- Beperkte doorwortelbare ruimte vooral in diepte  

- Oppervlakkige wortels door te kleine plantgaten uit verleden 

- Daardoor problemen 

- Dennenhorst Krimlinden, boomtechnisch andere soort beter 

- Niet alle bomen voldoende kwaliteit 

- Opdruk voetpaden, vooral in de Dennenhorst 

- Sierkersen en sierperen minst duurzame boomsoorten 

 



Uitgangspositie 
 - Niet behouden: 

- Onvoldoende kwaliteit e/o toekomstverwachting 

- ‘Probleembomen’ (ernstige opdruk verharding) 

- Conflictbomen met huisaansluiting 

- Traditioneel wegnemen leidingen: ernstige wortelschade-> bijna alle bomen weg  

- Mogelijkheden 

- Riool laten liggen 

- AC-waterleiding alternatief wegnemen - Lange lengtesleuven noodzakelijk daardoor  
bomenverlies 

     AC-waterleiding er uit is grootste probleem. 
 

- Gekeken naar te benutten ruimte 

- Diepte, deels onder rijloper, onder voortuinen, verhogen voetpad 

 

 



Randvoorwaarden 
 - Moet civieltechnisch haalbaar zijn 

- In afwijking van beleid (LIOR) 

- Financieel verantwoord 

- Respecteren van minimale boomleefruimte tijdens uitvoering 

- Voorkomen van schade aan bomen 
- Graafschade, stootschade, zware druk op leefgebied e.d. 

- Creëren van meer groeiruimte 
- Diepte, strook onder rijlopers 

- Aanpassingen van huisaansluitingen 

 

 

 



Ligging leidingen 

 
AC- waterleiding 
Riool bestaand 
Riool nieuw    



Dennenhorst 

- Veel verschillen in kwaliteit 

- Problemen door opdruk voetpaden 

 



Dennenhorst 
Boomkwaliteit 

 

 

Kwaliteit redelijk/goed:  39 bomen 
Matig/slecht:   7 bomen 



Dennenhorst 
Opdruk probleem voetpaden 

 

 

Conflictbomen door opdruk verharding: 22 bomen 



Dennenhorst 
Na verwijderen alle ‘probleembomen’ 

 

 

Bomen zonder conflict: 19 bomen 



Dennenhorst 
Riool & AC-leiding traditioneel er uit 

 

 

Te behouden bomen: 6 stuks 



Dennenhorst 
Riool  laten liggen & AC-leiding traditioneel er uit 

 

 

Te behouden bomen: 13 stuks 



Dennenhorst 
Riool laten liggen AC-leiding alternatief er uit 

 

 

Te behouden bomen: 19 stuks 



Schotellaan 
  

- Haagbeuken 22 bomen 

- Kwaliteit & toekomstverwachting  

- Goed: 22 bomen 

- Bomen zonder conflict :16 bomen 

- Halfwas bomen en jonge bomen 

 

 



Schotellaan 
kwaliteit & toekomstverwachting 

 
 

 



Schotellaan 
Riool laten liggen -\-conflictbomen met huisaansluitingen  

& AC er uit 

 

 

 



Du Celliee Mullerlaan 
  

- Sierperen 17 bomen 

- Kwaliteit & toekomstverwachting  

- Matig/slecht: 17 bomen 

- Oude(re) bomen 

- Gehele herinrichting is meest duurzaam 

 



Du Celliee Mullerlaan 
kwaliteit & toekomstverwachting 

 
 

 



Ninaber van Eijbenlaan 
  

 - Sierkersen 15 bomen 
- Kwaliteit & toekomstverwachting  

- Redelijk 7 bomen 
- Matig 8 bomen 

- Oude(re) bomen 
- Gehele herinrichting is meest duurzaam 
 

 



Ninaber van Eijbenlaan 
kwaliteit & toekomstverwachting 

 
 

 



Esmeijerlaan 
 
 

- Boomhazelaars – 20 bomen 

- Kwaliteit en toekomstverwachting  
- redelijk/goed: 16 bomen 

- Halfwas bomen en jonge bomen 

 

 



Esmeijerlaan 
kwaliteit & toekomstverwachting 

 
 

 



Esmeijerlaan 
Riool & AC traditioneel verwijderen 

 
 

 



Esmeijerlaan 
Riool laten liggen AC traditioneel verwijderen 

 
 

 



Van Bijnenelaan 
 
 

Valse Christusdoorns - 17 bomen 

- Kwaliteit & toekomstverwachting  
- Redelijk/goed: 17 bomen 

- Aantal bomen minus conflictbomen: 13 bomen 

- Halfwas bomen 

 



Van Bijnenelaan 
Kwaliteit redelijk/goed 

 
 

 



Van Bijnenelaan 
Bomen zonder conflict 

 
 

 



Van Bijnenelaan 
Riool laten liggen AC traditioneel verwijderen 

 
 

 



Samengevat 
 - Ruim 40% bomen te behouden met voorwaarde: Riool laten liggen 

 

- Dennenhorst bij 4 bomen AC-leiding op alternatieve wijze wegnemen 

- Dennenhorst ca. 40% bomen te behouden 

 

- Van Bijnenlaan eenzijdig merendeel bomen te behouden bij AC-leiding 
traditioneel wegnemen 

 

- Schotellaan en Esmeijerlaan merendeel bomen te behouden bij traditioneel 
AC-leiding wegnemen 

 

- Du Celliee Mullerlaan & Ninaber van Eijbenlaan renoveren incl. alle bomen 

 



Samengevat 
 - met deels AC-leiding alternatief wegnemen 

- Verruimen groeiplaatsen door gebruik diepte en strook onder rijlopers 

- Behoud wortels onder voetpaden en in tuinen 

- Niet 100% uit te sluiten dat tijdens werk enkele bomen alsnog weg moeten! 
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• Welkom, wethouder G. Boonzaaijer  (bestuurlijk opdrachtgever GUH) 19.30 uur  
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> Vragen  (20.15 – 21.00 uur) 

  

Volgorde: 

• Algemeen   20.25 

• Van Bijnenlaan  20.30 

• Esmeijerlaan   20.35 

• Schotellaan   20.40 

• Du Celliee Mullerlaan  20.45 

• Ninaber van Eijbenlaan  20.50 

• Dennenhorst   20.55 
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> Hoe nu verder 
  

In planproces een  “pas op de plaats” 

 om zorgvuldig en participatief de haalbaarheid te onderzoeken van het handhaven 
van de bomen (BEA) 

 

Vervolgstappen      gereed 

• Opstellen model 3 door IMOSS     eind oktober ‘18 

• Berekening van aanleg en beheerkosten model 1, 2 & 3  november ‘18 

• Presentatie model 1,2 & 3 aan college en besluitvorming december ‘18 

• Presentatie en keuzemoment per straat van ontwerpmodellen*   januari ‘19 

 

* Medio december ontvangt u een uitnodiging voor de bewonersavond per straat. 

 



> Project en stand van zaken 
  

 

Processtappen:   Afronding: 

1. Initiatief en definitiefase  mei 2017 → september 2017 → januari 2019 * 

2. Voorbereidingsfase  februari 2018 → zomer 2018 → december  2019  

3. Uitvoeringsfase  voorjaar  2019 → voorjaar  2020  

4. Overdracht en afronding  december 2019 → december  2020  

 

 

*        Uiteindelijke besluitvorming college en raad 

 



> Indeling van de avond 
  

• Welkom, wethouder G. Boonzaaijer  (bestuurlijk opdrachtgever GUH) 19.30 uur  

• Stand van zaken, Gerjan Westendorp (projectleider GUH)  19.35 uur 

• Boom Effect Analyse, Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg)  19.40 uur  

• Vragen en gesprek in de zaal o.l.v. Marjolijn van Someren (GUH) 20.05 uur 

• Hoe nu verder, Gerjan Westendorp     21.00 uur 

• Afsluiting , wethouder G. Boonzaaijer     21.15 uur 
     

 



> Afsluiting 
 

 Samen met u gaan voor het hoogst haalbare resultaat per straat. 

 We blijven realistisch en scheppen geen verwachtingen die wij niet kunnen 
inlossen.  

 

 Wensen bewoners 
Technische uitvoerbaarheid 

Beheer- en onderhoudskosten 
Duurzaamheid (energietransitie etc.) 
 



  

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en betrokkenheid 


