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Inleiding 

Dit boomtechnisch rapport werd opgemaakt op vraag van Dhr Reynald Moretus 

Het onderwerp van onderzoek is de Lintackerdreef te Boechout. 
Deze beschermde dreef bestaat uit 2 dubbele rijen van voornamelijk oudere beuken 
met sporadisch enkele esdoornen. In het midden van de dreef, op de kruising met de 
Konijnenbergstraat, bevinden zich tevens 6 oude linden. 
Onlangs zijn bij stormweer een tweetal bomen volledig ontworteld in de dreef. 
Dhr. Moretus maakt zich zorgen omtrent de veiligheid van de andere bomen en zou 
verkiezen om de gehele dreef te rooien en te heraanplanten. 
Aangezien de dreef geklasseerd is als beschermd landschap dient minimaa( 30 % 
van de bomen afgestorven of in zeer slechte conditie te zijn eer men een gunstig 
advies van Onroerend erfgoed kan bekomen. 
Het doel van dit beknopt onderzoek is dan ook om de algemene 
gezondheidstoestand van de bomen na te gaan en mogelijke toekomstige problemen 
bloot te leggen. 

VooL het ndeneek-vao..._ de bomen wordt er gebruik gemaakt van de VTA-techniek 
l {Visual Tre~ as_s~ ,r:lf). Dit is een veelgebruikte methode in boomonderzoek 
~van uiterlijke kenmerken de gezondheidstoestand van een boom 

wordt ingeschat. 
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Situering 

Dreef Llntacker = beschermd landschap 
oostelijke deel (paarse aanduiding) = eigendom van familie Reynders 
westelijke deel (oranje aanduiding)= eigendom van familie Moretus 

Figuur 1: plattegrond 
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Algemeen beeld 

Westelijke dreef (eigendom van Dhr Moretus) 

De dreef bestaat uit 2 dubbele rijen van beuk (Fagus sy/vatica) waartussen 
sporadisch enkele esdoomen (acer) zijn tussen geplant. Deze esdoomen zijn minder 
oud en werden waarschijnlijk aangeplant om afgestorven beuken te vervangen. 

In het midden van de dreef bevindt zich een verharde asfaltweg met boordstenen. 
In de zijassen van dreef (tussen de bomen) kan men spoorvorming waarnemen van 
wandelaars en fietsers. 

Ter hoogte van de Holleweg werden recent infrastructuurwerken uitgevoerd aan de 
woningen. Hierbij werd o.a. een grindweg aangelegd en was er zwaar vervoer, op 
zeer korte afstand van de bomen. 

Figuur 2: Algemeen beeld beukendreef 
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Groep linden (eigendom van 0hr Moretus) 

De 6 linden (Tilia x hollandica), ter hoogte van de konijnenbergstraat, nemen een 
centrale plaats in dreef in. Deze bomen staan cirkelvormig aangeplant rond het 
kapelletje. 

Zij vormen de scheiding tussen het westelijk en oostelijk deel van de dreef. 

Figuur 3: 6 linden 

Oostelijke dreef (eigendom van familie Reynders) 

Dit stuk dreef is op dezelfde manier opgebouwd als het westelijke deel, doch vindt 
men hier geen centrale asfaltverharding. 
Het oostelijke deel werd niet onderzocht in dit rapport maar is niet onbelangrijk 
aangezien men de twee delen als één geheel kan beschouwen. 
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Onderzoek 

Westelijke dreef (eigendom van Dhr Moretus) 

Na een globale controle van de bomen kan men stellen dat deze in een matige 
biologische conditie verkeren. Toch zijn er belangrijke aspecten die niet mogen 
genegeerd worden: 

• Bij de binnenste boomrijen (gelegen teg,en faltweg) zijn er verschillende 
bomen aangetast door doo :zwakteparasieten. en vindt o.a. volgende 
soorten terug: 

o Dikrandtonderzwam. Dit is een parasiet die zijn waardplant meestal 
via beschadigde wortels infecteert. In eerste instantie worden de 
ondergrondse delen van de stamvoet aangetast vanuit de kern. Het kan 
tientallen jaren duren voordat de schimmel wordt opgemerkt door 
aanwezigheid van vruchtlichamen. Meestal blijft de aantasting beperkt 
tot het onderste deel van de stam. Ondanks de langzame verspreiding 
van het houtrot is de dikrandtonderzwam toch agressief, omdat deze 
schimmel in staat de afgrendelingszones van de boom te doorbreken. 
Inwendig veroorzaakt de schimmel ~_o,t tlie de structuur van het hout 
afbreekt, waardoor dit zijn sterkte verliest. Beuken kunnen de trage 
afbraak van het hout lang compenseren maar uiteindelijk wordt de 
boom gevoefig vöor windworp en/of stambreuk. 
Deze zwam werd vastgesteld bij enkele bomen in de dreef. Daar de 
mate van aantasting moeilijk is vast te stellen is een jaarlijkse opvolging 
van deze bomen noodzakelijk. Bij het onderzoek is mij opgevallen dat 
bij sommige bomen de vruchtlichamen manueel waren verwijderd (door 
groenbeheerder of passanten?). Dit heeft echter geen enkele invloed 
op de verspreiding van de parasiet. 
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Figuur 4: dikrandtonderzwam op 1 van de beuken 

o Oesterzwam. Als zwakteparasiet infecteert de zwam stamwonden en 
takstompen en veroorzaakt rot in het kernhout. Met name bomen met 
een verminderde conditie zijn vatbaar. De aantasting kent een traag 
verloop. Oesterzwam werd aangetroffen bij 1 boom. 

Figuur 5: Jong vruchtlichaam oesterzwam 

( Stadbomen Vademecum, Ziekten en aantastingen, 2007) 

Aangezien vooral de binnenste boomrijen zijn aangetast, kan men er van uit 

gaan dat er bij de aanleg van de asfaltverharding de wortelgestellen van de 
bomen beschadigd zijn geraakt. Dit zijn ideale invalspoorten voor parasieten 
zoals dikrandtonderzwam. 
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• In de meerderheid van de bomen is er dood hout aanwezig. Dit duidt niet 
onmiddelijk op problemen, bij oudere bomen is dit een natuurlijk fenomeen. 
Deze takken houden echter wel gevaar in voor passanten. Aan te raden is om 
deze op jaarlijkse basis te verwijderen. 

Figuur 6: dood hout in beuk 

• In de dreef, thv van de Holleweg, zijn er recent twee bomen ontworteld door 
stormweer. Naar alle waarschijnlijkheid waren deze bomen ook aangetast 
door zwakteparasieten (beperkt wortelgestel). 
Tevens kan men zwavelzwam waarnemen op de stronken. Bij aantasting van 
deze zwam wordt de boom gevoelig aan windworp of stambreuk. Vermoedelijk 
was de zwam al aanwezig en een bepalende factor. 
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Figuur 7: Zwavelzwam op stronk uitgewaaide boom 

Door het uitwaaien van deze 2 bomen worden 
de achterliggende beuken vrijgesteld aan direct 
zonlicht o de stam. Aangezien beuk een vrij 
dunne schors heeft veroorzaakt dit 
zonnebrand. Dit kan desastreus zijn voor de 
bomen en kan op korte termijn ( enkele jaren) 
het afsterven van de bomen tot gevolg hebben. 
Het inpakken van de stam met jute kan dit 
tegengaan, in zoverre de schade al niet 
geschied is. 
Daarnaast verhoogt de mechanische 
windbelasting op de vrijgestelde bomen. 
Daar de bomen enige scheefstand naar de 
woningen vertonen is bij mogelijke ontworteling 

X ervan schade onvermiJ e IJ • 

Figuur 8 : Beuk met vrijgestelde takken en stam 
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• Bij het uitvoeren van infrastructuurwerken aan de Holleweg (thv 2 uitgewaaide 
bomen) is er grote wortelbeschadiging en bodemverharding waar te nemen. 
Bij het bouwen van de huizen is een grindverharding aangebracht bovenop 
een groot deel van de gestelwortels van meerdere beuken. Op sommige 
plaatsen bedraagt de afstand tussen de verharding en de stam minder dan 
1,50 m; men kan er dus vanuitgaan dat meer dan 40 % van het wort est 
van deze bomen zijn beschadigd. Dit za' op korte termijn resulteren tot een 
conditievermindering en vernoogae kans op windworp. 

Figuur 9: stam beuk en grindverharding 
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Figuur 10: Holleweg 

Conclusies en advies westelijk deel: 

Men kan stellen dat de meerderheid van de bomen in matig tot matig goede 
biologische conditie verkeren. 
Het kritiekste punt bevindt zich ontegensprekelijk thv. de Holleweg. De combinatie 
van verschillende factoren (zonnebrand- schuinstand - wortelbeschadiging
windbelasting) zal op korte tot middellange termijn onvennijdelijk tot problemen 
leiden. De kans is zeer reeël dat 1 of meerdere beuken het slachtoffer zullen worden· 
van wmaworp. 
Gezien de bomen zich zeer dicht tegen de woningen bevinden en het zwaartepunt 
zich naar deze huizen toe bevindt, zal er kans zijn op grote materiële..scb-ad_,e.._.. __ 

Belangrijk is om deze bomen op regelmatige tijdstippen op te volgen. 
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Het lokaal kappen van deze specifieke bomen lijkt mij n1et aan te bevelen aangezien 
op deze manier de naburige bomen in de dreef komen vrij te staan, met alle 
gevolgen vandien. 
Het verwijderen van de grindlaag is ook geen optie aangezien de beschadiging al 
heeft plaatsgevonden. Integendeel, door nieuwe graafwerken zou er nog meer 
wortelbeschadiging kunnen optreden. 

Groep linden g 

Deze groep van /linden (Tilia x ho/landica) hebben een grote cultuurhistorische 
waarde. Op biologisch vlak verkeren deze bomen in vrij goede condtie, maar de 
mechanische toestand (omvat o.a. breukgevoeligheid) is slecht tot matig. 
Zo kan men bij de meeste bomen inrotting van de gesteltakken, spechtengaten en 
stamholten waarnemen. 

~- 1 Linde vertoont zwavelzwam op een oude snoeiwonde. Vermoedelijk bevind deze 
parasiet zich enkel op een stukje afgestorven tak en zal de aantasting beperkt 
blijven. 
Eén boom vertoont een vergevorde stamholte tot 40 cm diep.Daarnaast kan men ook 
zwaar dood hout in de kruinen waarnemen, hetgeen gevaar inhoudt voor passanten. 

Aan te raden is de mechanische windbelasting van de kruinen te verminderen. Dit 
kan men de door de linden uit te lichten (transparanter maken van de kruin) en de 
gesteltakken licht in te nemen. Aangezien Tilia zeer goed op snoei reageert zal dit 
ook een biologische impuls aan de bomen geven. 

Figuur 11: Stamholte, +/- 40 cm diep 
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Figuur 12: vruchtlichaam zwavelzam 

Figuur 13: spechtgaten 
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Oostelijke dreef 

Dit stuk van de dreef behoort niet tot het onderzoek maar wordt volledigheidshalve 
hierin wel opgenomen. Na een korte inspectie van de dreef kan men stellen dat de 
bomen zich in een slechtere biologische conditie bevinden dan de westelijke kant. 
Men kan veel zwakteparasieten waarnemen waaronder tonderzwam, zwavelzwam 
en honingzwam. Daarnaast zijn er ook enkele bomen volledig afgestorven. 
Dit creërt mijn inziens een onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. Mijn advies 
is dan ook om deze niet dreef niet meer publiek toegankelijk te maken totdat er 
onderhoudswerken zijn uitgevoerd. 

DISCLAIMER 

Het advies dat in dit verslag geleverd wordt, volgt de huidige waarnemingen en is 
geldig op het huidige ogenblik. Elke waarneming is immers een momentopname die 
geen verdere garanties biedt voor de toekomst. 
Aangezien dit verslag enkel een globaal beeld dient weer te geven werd niet elke 
boom uit de dreef grondig onderzocht. Er bestaat dus een kans dat er zich nog 
andere problemen kunnen voordoen anders dan beschreven in dit verslag. 
Bomen kunnen enkel succesvol behouden blijven indien hun standplaats voldoende 
wordt gerespecteerd. - ---- ----------------·---------

Jens Meuleman 

Erkend boomtechnisch adviseur 
Gediplomeerd boomverzorger 
Bachelor Groenmanagement 
Erkend Bosexploitant 
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