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ADVIESRAPPORT 

Beukenlaan Westerbork 
 

 

 AANLEIDING 
In de zes-lanenbuurt in Westerbork worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd voor 

renovatie van het riool en verhardingen. In de woonstraten van de zes-lanenbuurt staan 

meerdere bomen. Met name de bomen aan de beukenlaan zijn waardevol vanwege hun omvang 

en leeftijd. Ze zijn in het groenbeleidsplan opgenomen als hoofdbomenstructuur. In 2020 is in 

het kader van de geplande werkzaamheden een Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Voor de 

beuken aan de beukenlaan werd duidelijk dat de voorziene werkzaamheden een negatief effect 

zouden hebben op de conditie en restlevensduur van de beuken. Het advies luidde de plannen 

ietwat te wijzigen en te werken volgens strikte randvoorwaarden. Nu de uitvoering, meer dan 2 

jaar later, bijna is gestart blijkt dat de kwaliteit van de beuken achteruit is gegaan. De gemeente 

heeft daarom Alles over Groenbeheer gevraagd de beuken en mogelijkheden voor duurzaam 

behoud nader te onderzoeken. 

 

 

Afbeelding 1: met rode omlijning is de beukenlaan weergegeven op de groenstructuurkaart. 

 

 DOELSTELLING 
Voor het onderzoek zijn twee doelstellingen van toepassing: 

- Vaststellen huidige kwaliteit van de beuken; 

- Advies uitbrengen in relatie tot duurzaam behoud van de laan. 
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 RESULTATEN 
De heren A. Zuring en N. Tepper, beide werkzaam als European Tree Technician bij Alles over 

Groenbeheer, zijn op vrijdag 2 december 2022 ter plaatste geweest om de conditie van de 

bomen vast te leggen volgens de NEN 2767 conditiemeting. 

 

Afbeelding 2: De conditie van de bomen zoals vastgelegd in mei 2020 en december 2022. De kaart is in 

groot formaat bijgevoegd in bijlage 1. 

Afbeelding 3: De geschatte levensverwachting van de beuken op basis van conditie, gebreken en bodem 

omstandigheden. 
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RESULTAAT ONDERGRONDS ONDERZOEK 

In mei 2020 is ondergronds onderzoek gedaan naar de bodemomstandigheden. Onderstaand 

zijn de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek beschreven: 

De beuken staan zeer dicht, in veel gevallen zelf tot in de rijbaan. Wortels van de bomen zijn 

oppervlakkig aanwezig direct onder de verharding tot max 1,5 meter uit de stam. Bij controle van 

de inspectieputten zijn geen wortels waargenomen in het riool. 

 

Er is een grondboring uitgevoerd ter hoogte van de lindelaan tot een diepte van 210 cm. Daarbij 

is geen grondwater aangetroffen. Dit houdt in dat in de bewortelde zone geen invloed aanwezig 

is van het grondwater (hangwaterprofiel) en dat de bomen daarom afhankelijk zijn van het vocht 

leverend vermogen van de grond.   

 

In het gazon nabij de beuk is een tweede grondboring verricht, vooral om te beoordelen waaruit 

de doorwortelbare ruimte bestaat. Een kleine hoeveelheid is voor zeefanalyse meegenomen. Het 

gaat om matig fijn, leemarm zand: het overgrote deel is opgebouwd uit zandkorrels met een 

diameter tussen 125 en 250 µm. De omstandigheden zijn humusarm. Er is geen sprake van een 

duidelijke lagenverdeling in de bovenste meter. Op die diepte is wel een duidelijke overgang naar 

eveneens humusarm, maar geel gekleurd zand.  

 

 

Afbeelding 4: foto van de grondboring in het gazon onder de kroonprojectie van de beuken. 
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 CONCLUSIES & ADVIES 
CONCLUSIES 

Als de conditie en levensverwachting van december 2022 wordt vergeleken met de conditie in 

mei 2020 dan kan is duidelijk dat de laan in kwaliteit achteruitgaat. Er zijn meerdere oorzaken 

voor de achteruitgang: 

Humusarme groeiplaatsen: 

Tijdens het ondergronds onderzoek in 2020 is geconcludeerd dat de bodem bestaat uit leemarm 

zand met een laag organisch stofgehalte (<2,5%). Een bodem met weinig organische stof en leem 

is niet goed in staat vocht vast te houden. Het grondwater zit buiten het bereik van de 

boomwortels. Dit houdt in dat in de bewortelde zone geen invloed aanwezig is van het 

grondwater (een zogeheten hangwaterprofiel) en dat de bomen daarom afhankelijk zijn van de 

neerslag die valt in het groeiseizoen en het vocht leverend vermogen van de bodem. 

 

Klimaatverandering: 

Door de klimaatverandering hebben we vaker te kampen met droge zomers. In de afgelopen 

jaren waren 2018, 2020 en 2022 zeer droog. Een beuk heeft veel oppervlakkige beworteling en is 

mede daardoor als soort gevoelig voor veranderende bodemomstandigheden zoals verdroging. 

Tijdens en na de vochttekorten is de conditie van een boom verminderd en is deze gevoeliger 

voor aantastingen door schimmels en bacteriën. 

 

Parkeren: 

Geconstateerd is dat de bodem onder de kroonprojectie van de beuken wordt gebruikt voor het 

parkeren van auto’s. Mede door dit gebruik is de bodem verdicht. Een verdichte bodem zorgt 

voor een verminderde uitwisseling tussen atmosferische lucht en bodemlucht, er kan minder 

vocht worden vastgehouden, en er zijn minder mogelijkheden voor wortelontwikkeling. Het 

gevolg is minder geschikte groeiruimte voor de wortels van de boom. 

 

Werkzaamheden: 

Van oktober 2022 tot december 2022 zijn er aan de noordzijde van de beukenlaan kabels en 

leidingen gelegd in de bewortelde zone. Hierbij zijn wortels verloren gegaan en beschadigd, 

daarnaast is de groeiplaats verdicht door de (tijdelijke) opslag van materieel en materialen. 

 

Ook de geplande werkzaamheden, zelfs als deze worden uitgevoerd onder de meest gunstige 

omstandigheden voor de bomen, leiden tot schade aan wortels en groeiplaats. Beschadigde 

wortels zijn een mogelijke invalspoort voor schimmels en bacteriën.  

 

De reeds uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen nog geen invloed hebben 

gehad op de waargenomen achteruitgang in conditie. 

 

Eindconclusie: 

De aanwezige ondergrondse groeiplaats is door verdichting en het gebrek aan humus en 

organisch materiaal slecht in staat vocht vast te houden. Vochttekorten in droge zomers kunnen 

niet door deze bodem worden opgevangen. Hierdoor hebben de recente droge zomers een 

negatief effect gehad op de beukenlaan. Als de ondergrondse situatie niet veranderd zal naar 

verwachting meer dan 2/3 van de laan binnen 15 jaar afsterven.   
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ADVIES 

In de laan staan nog 24 grote beuken met een levensverwachting van meer dan 10 jaar. Gezien 

de leeftijd en omvang van deze bomen, en die hierdoor positieve bijdrage aan zaken als klimaat, 

ecologie, gezonde lucht en het straatbeeld, adviseert Alles over Groenbeheer de laan met beuken 

te behouden. Deze opvatting wordt ondersteund door de het groenbeleidsplan waarin de laan 

als hoofdbomenstructuur is aangemerkt. Duurzaam behoud van de laan is mogelijk als de 

inrichting en het gebruik van de groeiplaats veranderd. Alles over Groenbeheer adviseert hierin 

het volgende zo snel mogelijk in uitvoering te brengen: 

 

Verhogen organische stofgehalte: 

Door het stelselmatig aanbrengen van een laag volledig verteerd beukenblad ontstaat er een 

strooisellaag die snel leidt tot meer bodemleven. Het bodemleven breekt het blad verder af tot 

organische stof en werkt het diep door in de bodem. Er dient de komende 4 jaar ieder voorjaar 

een laag van 20 cm te worden aangebracht onder de kroonprojectie. Op deze manier wordt het 

vochtvasthoudend vermogen van de bodem steeds verder vergroot. Dit geeft de boom een 

grotere weerbaarheid tegen droge perioden. 

 

Aanpassen maaibeheer: 

Momenteel wordt het gras onder de bomen hoogfrequent gemaaid en wordt afgevallen blad 

verzameld en afgevoerd. Alles over Groenbeheer adviseert het gras extensief te gaan maaien 

met materieel vanaf de verharding. Zo ontstaat er minder verdichting van de bodem. Het 

inplanten van de groeiplaats met bollen, zoals bijvoorbeeld de boshyacint, zorgt er vaak voor dat 

omwonenden het nieuwe maairegiem eerder omarmen. Daarnaast dient al het afgevallen blad 

van de beuken te worden verzameld op de beoogde groeiplaats tussen rijbaan en trottoir. Het 

blad wordt zo door het bodemleven afgebroken tot organische stof en opgenomen in de bodem. 

 

 

Afbeelding 5: beoogde groeiplaatsen weergegeven in oranje. 

Parkeren: 

Het parkeren van auto’s onder de kroonprojecties moet onmogelijk worden gemaakt. 

 

  



 

 

9 

 

(info@)allesovergroenbeheer.nl 

Verjongen laan na uitval: 

Het voorgestelde advies zorgt er na uitvoering voor dat de ondergrondse groeiplaatsen ieder jaar 

verbeteren en de bomen steeds meer vocht en voeding tot hun beschikking hebben. Een deel 

van de beuken zal daardoor in conditie verbeteren. Er zijn echter ook exemplaren met een 

onomkeerbaar slechte conditie of ernstige aantasting waardoor behoud op de lange termijn niet 

mogelijk is. Het advies luidt de aftakelende bomen, als de veiligheid dit toelaat, zo lang mogelijk 

te behouden. Een langzaam afstervende beuk laat ieder jaar meer licht door waardoor 

omringende beuken niet plotseling worden blootgesteld aan direct zonlicht. Dit voorkomt 

versnelde uitval van de omringende bomen. Als kap toch onvermijdelijk is dient er een nieuwe 

beuk op dezelfde locatie te worden aangeplant. De groeiplaats voor de nieuwe boom is door de 

eerdergenoemde adviezen al verbeterd en wordt op termijn alleen maar beter. 


