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	Verslag	bij	de	stabiliteitsmeting					

 

Opdrachtgever: Gemeente Boechout 

 

Contactpersoon: Sofie Cuypers | Deskundige milieu 

 

 

Locatie:  Holleweg en lintacker in Boechout 
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Bodemkaart: 

 

 

 

 

 

Aanleiding : Precedent van windworp, stabiliteitscontrole. 

 

 

Waarnemingen:  

De 6 beuken die onderworpen zijn aan een stabiliteitsmeting maken deel uit van een dreef en zijn in 

samenspraak met de desbetreffende partijen geselecteerd op basis van doelwit, vermoeden van 

aantasting of scheefstand.  

In het gedeelte van de dreef die de Holleweg noemt zijn er langs weerszijden van de geasfalteerde  

rijbaan een dubbele rij beuken geplant (foto 1). Vanuit de Vredeborgstraat is er recent in NW richting  

een verharde weg aangelegd die ook Holleweg noemt. Langs ZO kant is er op sommige plaatsen 

tussen de dubbele bomenrij door betreding een pad ontstaan (foto 2) 

Het gedeelte van de dreef die de lintacker noemt is privé met recht van overweg. In het midden is er 

een verharding aangebracht van ongeveer 4m breed. Lang de ZO kant van de dreef bestaat de 

aanplant uit drie bomenrijen. Langs de NW kant betreft het een dubbele bomenrij (foto 3). Ook in dit 

gedeelte is er tussen de bomenrijen op bepaalde plaatsen door betreding een nieuw pad ontstaan en 

is er een doorgang die vanuit de dreef naar het naast gelegen sportterrein loopt (foto 4 en 5  ).  
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In de dreef zijn er verschillende bomen die dode takken hebben die over de verharde weg hangen. In 

de Lintacker dreef zijn er enkele dode bomen en bomen die aangetast zijn door parasitaire 

zwammen. 

• Boom 1: deze boom staat in de Holleweg en heeft een eenzijdige kroon in ZO richting. Op het 

moment van meting waren er geen vruchtlichamen van parasitaire zwammen aanwezig. De 

boom heeft een matige conditie. 

• Boom 2: deze boom staat in de Holleweg en heeft een eenzijdige kroon in NW richting. Op 

het moment van meting waren er geen vruchtlichamen van parasitaire zwammen aanwezig. 

De boom heeft een matig goede conditie. 

• Boom 3: deze boom staat in de Holleweg en heeft een scheefstand van 16° in O richting een 

verhoging van het maaiveld langs de W kant van de stamvoet door tilt (foto 6 en 7) , op het 

moment van meting waren er geen vruchtlichamen van parasitaire zwammen aanwezig. De 

boom heeft een matige conditie 

• Boom 4: deze boom staat in de Lintacker en heeft een eenzijdige kroon in NW richting. Bij 

deze boom is er sprake van een duidelijk doelwit. op het moment van meting waren er geen 

vruchtlichamen van parasitaire zwammen aanwezig. De boom heeft een matige conditie 

• Boom 5: deze boom staat halfweg de Lintacker. op het moment van meting waren er geen 

vruchtlichamen van parasitaire zwammen aanwezig. De boom heeft een matige conditie 

• Boom 6: deze boom staat op de kop van de Lintacker langs de Boshoek en heeft een 

scheefstand van 14° in O richting. Op het moment van meting waren er geen vruchtlichamen 

van parasitaire zwammen aanwezig. De boom heeft een matig slechte conditie  

De waardering van de conditie gebeurt in vijf kassen gaande van slecht, matig slecht, matig, matig 

goed en goed. 

 

Uitvoering: De trekproeven zijn uitgevoerd door Dieter Dierick en Luc Martens op 15/02/2017 

 

Werkwijze:  Bij de trekproeven die er uitgevoerd zijn wordt het windoppervlak van de boom 

berekend. Op basis van de luchtweerstand, die eigen is aan de soort, wordt de belasting berekend 

die de boom moet kunnen weerstaan bij 12 Beaufort. Tijdens de meting wordt de uitgeoefende 

kracht en de inclinatie van de wortelkluit nauwkeurig geregistreerd en weergegeven als een blauwe 

lijn in de grafiek. De rode lijn in de grafiek is de referentiecurve van de windbelasting bij 12 Beaufort. 

De groene lijn is de referentiecurve met een veiligheidsfactor van 0,4. Er wordt een veiligheidsmarge 

gehanteerd omdat er onvoorziene en nauwelijks in te schatten omstandigheden kunnen ontstaan bij 

windbelasting. Bomen die onder de referentiecurve met een veiligheidsfactor van 0,4 blijven worden 

als veilig aanzien. De uitwijking bij een aanhoudende belasting wordt enkel weergegeven bij 

bepaalde bomen om het vermoeden van instabiliteit te bevestigen. 

Het model waarmee gewerkt wordt gaat uit van een solitaire boom en houdt geen rekening met de 

verminderde belasting die optreedt als bomen in groep staan of omsloten zijn door gebouwen die 
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beletten dat het volledige kroonoppervlak wind vangt. Dit is een factor die meespeelt in de 

beoordeling en niet in de berekening. Niettemin is er net in verstedelijkte gebieden meer kans op  

piekbelastingen onder de vorm van draai- en valwinden, die in bepaalde gevallen enkel takbreuk 

veroorzaken maar ook voor windworp kunnen zorgen.   

Elke meting is een momentopname en zegt dus enkel iets over de toestand van de boom op dit 

moment en op de plaats van de meting. De gebruikte methodes worden wetenschappelijk 

onderzocht en onderbouwd, en zijn steeds een weerspiegeling van de huidige normen, vakkennis en 

technieken.  

 

Resultaat: 

• Boom 1: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, 

is deze boom bestand tegen windsnelheden tot 138Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 117Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 

• Boom 2: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, 

is deze boom bestand tegen windsnelheden tot 152Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 129Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 

• Boom 3: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, 

is deze boom bestand tegen windsnelheden tot 106Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 90Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 

• Boom 4: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, 

is deze boom bestand tegen windsnelheden tot 124Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 105Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 

• Boom 5: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, 

is deze boom bestand tegen windsnelheden tot 135Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 114Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 

• Boom6: volgens de meting, waarbij we in de berekening een factor van 1 hanteren, is 

deze boom bestand tegen windsnelheden tot 79Km/u. Na het verhogen van de 

factor met een veiligheidsfactor van 0,4 is de boom, volgens de meting, bestand 

tegen windsnelheden tot 67Km/u terwijl 118 Km/u (12 Beaufort) als veilig wordt 

aanzien. Dit model gaat echter uit van een solitaire boom. 
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Conclusie 

Om een representatief beeld te krijgen over de stabiliteitstoestand van de dreef dient men 

minimaal 10% van de bomen te onderwerpen aan een stabiliteitsmeting. Aagezien er in deze 

dreef maar zes metingen uitgevoerd zijn moet men dit bezien als individuele resultaten die 

niks zeggen over de rest van de dreefbomen.  

De dreef in zijn geheel kent twee delen die van elkaar verschillen. De meest significante 

verschillen situering zich in de verharding, de intensiteit van passage van voertuigen, fietsers 

en wandelaars, beheer en tollerantie naar risico. Los van het verschil is het belangrijk dat het 

beheer in bijde stukken maximaal inzet op behoud omwille van de verschillende waarden die 

men aan dreven toekent. Vanaf het moment dat er grote gaten in de dreef ontstaan is de 

kans groot dat er een cascade effect plaatsvind waarbij er in een sneltempo vele dreefbomen 

sneuvelen.   

Boom 1, 2 en 5 hebben, rekening houdend met het plantverband voldoende stabiliteit.  

Boom 4 heeft een verminderde stabiliteit en boom 3 en 6 zijn instabiel  

 

Advies: 

Dit advies omvat verschillende punten die verder gaan dan enkel de stabiliteit van de 

desbetreffende bomen. 

Doorheen het gebruik van de dreef zijn er sluikwegen, secundaire wandelpaden en 

verbindingspaden (sportveld) ontstaan die, rekening houdend met het intensieve gebruik van 

de dreef op die plaatsen voor bodemcompactatie hebben gezorgd. Een gecompacteerde 

bodem in combinatie met stagnerend water creëert een milieu waarin wortels afsterven en 

aangetast worden door parasitaire zwammen. Om die reden is het voor de dreef van kapitaal 

belang dat alle verkeer, zowel fietsers als voetgangers gecentraliseerd wordt en de 

compactatie die veroorzaakt is, door middel van ploffen wordt opgeheven. Een duidelijk 

informatie bord om de mensen in te lichten waarom deze zijn afgesloten zal het draagvlak 

van deze maatregel vergroten.  

Tijdens de metingen is het opgevallen dat er verschillende bomen (zelf bomen met een 

duidelijk doelwit) aangetast zijn door parasitaire zwammen die houtrot veroorzaken in de 

stamvoet. Nader onderzoek door middel van tomografie is bij dit soort aantastingen 

aangewezen. 
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Omdat behoud de voorkeur verdiend en er zeker in dit geval enkel bomen dienen te 

verdwijnen die een risico inhouden dat nauwelijks verdedigbaar is komt boom 4, omwille van 

de beperkte mate waarin er stabiliteitsverlies is en het doelwit dat hij heeft in aanmerking 

voor een kroonreductie. Een herberekening in het stormtest model leert ons dat een 

reductie van 3.5m in hoogte volstaat om de verhouding tussen verankering en windbelasting 

op elkaar af te stemmen. 

Voor boom 3 en 6 zijn de resultaten echter te slecht om door middel van snoei de verhouding 

tussen verankering en windbelasting te herstellen. Deze bomen dient men te 

vellen/demonteren en een deel van de stam te bewaren als habitat voor de verschillende 

levensvormen die leven van, op of in dode staande stammen. De rondom liggende bomen, 

waar nodig, dient men te beschermen tegen zonnebrand. 

Het meest relevante luik van dit advies gaat over het beheer van dergelijke groenstructuren. 

Een beheerplan is een waardevol instrument in het beheer van dreven omdat men, rekening 

moet houden met de verschillende waarden van een dreef en de oefening dus op voorhand 

maakt een duidelijke richting uitstippelt die bestendigd wordt in tijd zonder dat deze enige 

wijziging toelaat.  

 

Foto 1                                                                             Foto 2 
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Foto 3                                                                             Foto 4 

    

Foto 5 
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Foto 6 

 

Foto 7 

 


