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Inleiding  
 

Ten behoeve van het traject vergunningverlening voor de inrichting en gebruik van het terrein Peter Zuidlaan 22 te 

Veldhoven heeft de opdrachtgever een onderzoek laten doen naar de gesteldheid van een negental bomen die op 

aangrenzende percelen staan. Deze bomen staan in tuinen aan het Borghoutspark te Veldhoven. Dit onderzoek doet de 

opdrachtgever op verzoek van de gemeente Veldhoven. Deze gemeente heeft gevraagd om een quickscan boom 

technisch en natuurwaardenonderzoek omdat hier bomen met de beschermde status in het geding kunnen zijn. De 

bomen staan in particuliere tuinen echter hun kroon en hun wortels bevinden zich voor een behoorlijk deel in en boven 

de bodem van de opdrachtgever.  

De opdrachtgever is voornemens om een scherm van 3 meter hoogte te plaatsen op 3 meter buiten de erfafscheiding. 

Dit is op ca. 5 – 6,5 meter vanaf het hart van de bomen. Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag of en hoe 

dit scherm geplaatst kan worden zonder schade te doen aan de bomen. 

Gemeente vraagt ook aan opdrachtgever om uitsluitsel te geven of er te zijner tijd maatregelen nodig of mogelijk zijn bij 

eventuele gewenste activiteiten binnen een strook van 8 meter vanaf de perceelsgrens aan de zijde van Borghoutspark. 

Het gaat in deze om maatregelen die gebruik als parkeer- en opslagplaats van de strook gelegen tussen 3 en 8 meter 

vanaf de erfafscheiding mogelijk maken zonder dat dit gebruik nadelig is voor de conditie en groei van de bomen. 

Daartoe is bodemonderzoek gedaan. Tevens zijn mitigerende maatregelen voorgesteld. 
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Locatie en situatie 
 

 

Gee l  oml i j nd  i s  he t  be t re f f ende  percee l  aan  de  Pe te r  Zu id laan  te  Ve ldhoven  

 

 

Genummerd  z i j n  de  Moerase iken .  K ru is jes  s taan  in  bomen d ie  n ie t  meer  aanwe zig  z i j n .  
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Quickscan bomen 
 
Deze rapportage gaat over een 9-tal Moeraseiken, Lat. Quercus palustris. De bomen hebben waarschijnlijk een leeftijd 

van 70 jaar. De huizen zijn gebouwd in 1944 als militaire kazerne gebouwen. De bomen zijn in één keer op één lijn 

geplant. In de loop van de tijd zijn er bomen dunningsgewijs weggenomen.  Een foto uit 1986 toont dat de bomen 

destijds al een forse maat hebben. Het is aannemelijk dat de bomen in 1986 42 jaar jong waren. Bijlage A 

Bodem en beworteling 

Onderzoek toont dat de bomen in zandgrond (fijnzand) staan. De hoogste gemiddelde grondwaterstand is in 2008 

gemeten op 230 – 275 cm min maaiveld. Zie bijgevoegd bodemonderzoek. 

De bomen wortelen in de tuinen en onder de muur door in het perceel van de opdrachtgever. In de tweede helft van de 

jaren 80 is op 2  - 3,5 meter uit het hart van de boom een muur gebouwd. De muur is gefundeerd op het gele zand. Bij 

de bouw van de muur zijn volgens zeggen geen zware stabiliteitswortels nabij de fundering van de muur gezien. (bericht 

van de bouwers van de muur) 

Een profielkuil tegen de muur bij boom 2 laat zien dat kleine (1 – 2 cm dik)  wortels onder de fundering door komen. 

Deze dunne wortels verbinden het wortelpakket dat aanwezig is op perceel van de opdrachtgever. Enkele pedanten van 

de muur vertonen scheuren. Deze zijn waarschijnlijk door worteldruk veroorzaakt. 

Een foto uit 1986 toont dat bomen 2 en 3 aan de zijde van de opdrachtgever een semiverhard terrein als dek van hun 

wortelzone hebben. De andere bomen lijken in die situatie te kunnen profiteren van de boomkwekerijsituatie. 

Een foto van 10 jaar gelden toont dat de bomen 1 t/m 7 aan de kant van opdrachtgever, Peter Zuidlaan 22 een verhard 

terrein als oppervlak van het beworteld gebied hebben. Bomen 8 en 9 hadden toen al en nu nog vrij baan in de 

aangrenzende kwekerijgrond. 

In de tuinen is de groeiplaats voor de bomen deels bedekt met gazon, klinkers of tegels of bebouwd met schuurtjes.  

Conditie van de bomen. 

De bomen zijn geschouwd op hun voorkomen.   

De bomen hebben alle biologisch een goede conditie. Blad kleur en bladbezetting en de twijggrootte tonen een 

wisselende redelijk tot goede staat. Boom 8 is opvallend groen en dicht bezet. Boom 9 is juist weer licht van kleur. 

Enkele jaren geleden is de buurboom van bomen 8 en 9 weggenomen. 

Boom 1, is minder groen en wat opener in de kroon. Opvallend is dat dit de enige boom is die geen mechanische 

overbelasting van takken heeft. 

De bomen komen nu in de fase dat technische gesteldheid problematisch gaat worden.  Zware takken zijn bij alle bomen 

behalve bij boom 1 technisch overbelast. Een paar bomen zijn bezig kwalijke plakoksels te vormen. Bij boom 5 steekt 

het zogenaamde ‘olifants-oor’ al 14 cm buiten ‘stamcilinder’. 

Gezien de conditie van de bomen is de levensverwachting meer dan 15 jaar. De groei van de bomen en daarmee de 

omvang van de bomen zal de komende decennia doorgaan. Binnen de periode van 15 jaar zal diverse gevaarzetting 

toenemen. Let op! 

Status monumentale boom 

De bomen in de gemeente Veldhoven kunnen van gemeente wege een status monumentaal krijgen vanwege 

verschillende redenen. Zie ook bijlage B bij dit rapport. De redenen kunnen zijn:  

1. Een bijzondere leeftijd 

2. Schoonheid, 

3. Zeldzaamheid 

4. Speciale functie in de omgeving 

Het is de vraag aan welke van deze vier gestelde criteria deze bomen of het ensemble van bomen voldoen. De leeftijd is 

niet bijzonder, de schoonheid is zonder meer fraai wanneer je de bomen op een afstand beschouwt. De schoonheid 

beleving is anders wanneer je onder de bomen woont. De boomsoort is in het stedelijk gebied van Veldhoven beslist  
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geen zeldzaamheid. De speciale functie in de omgeving is niet duidelijk, behalve de massa groen. Rechtvaardigt dit   de 

beschermde status volgens de criteria? 

Opdrachtgever zal in elke geval de boomeigenaren verzoeken de gevaarzetting weg te laten nemen en het uitzakken 

van de takken te voorkomen. Met snoei kunnen de takken uitgelicht worden. 

Schema van waarnemingen quickscan bomen en groeiplaats 

 

 
  

9 Moeraseiken, Quercus palustris

boom nummer in 

deze rapportage

stam 

omtrek 

in cm. op 

130 cm  

hoogte 

Hoogte 

boom in 

m

Kroon 

projectie 

in m technische bijzonderheden blad maaiveld aan tuinzijde

1 230 14--18 16 - 18

Lichte bastnecrose, afgestorven takken 

in de kroon, takken niet mechanisch 

overbelast.

Boom is in 

vergelijking met 

andere bomen vroeg 

met kleuring en  

bladval. 

Deels verhard, deels 

onderbouwd met 

schuurtje, grond verhoogd 

rondom de stam.

2 220 18--24 10--20

Enkele takken mechanisch overbelast. 

In de kroon is recent ruimte ontstaan 

tussen twee takken, afgestorven takken 

in de kroon.

De helft van de 

oppervlakte onder de 

boomkroonprojectie is 

verhard met klinkers, 

grond verhoogd rondom 

de stam.

3 251 18--24 10--20

Plakoksel met beginnende olifantsoor, 

deze vork gaat zwak punt worden

Huisje en verharding en 

kippenren.

4 220 18--24 10--16

Enkele takken mechanisch overbelast, 

afgestorven takken in de kroon.

5 284 18--24 14--28

Plakoksel op 5 meter hoogte. 

Olifantsoor steekt ca. 14 cm uit de stam, 

afgestorven takken in de kroon.  

6 244 18--24 10--24

Op 5 meter hoogte een grote 

snoeiwond. Overgroeiing van de wond 

is gaande, afgestorven takken in de 

kroon. Mechanisch overbelaste takken.

7 240 18--24 10--24

Boom is mandelig. Paal is ingegroeid in 

de stam. Enkele takken zijn mechanisch 

overbelast. Op 5 meter hoogte een 

grote snoeiwond. Overgroeiing van de 

wond is gaande, afgestorven takken in 

de kroon. 

Boom staat op de 

perceelsgrens.  

8 250 18--24 10--24

Mechanische overbelasting van de 

takken.

Boom is opvallend de 

groenste van alle 

bomen.

De oppervlakte onder de 

kroonprojectie is geheel 

verhard met klinkers.

9 240 18--24 Deze boom is niet bezocht
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Quickscan natuurwaarde met betrekking tot de bomen 
 

De bomen hebben op de eerste plaats een natuurwaarde zoals die voor alle bomen geldt: boomkronen geven 

beschutting en koelte. De Moeraseiken, zijn afkomstig uit Amerika, zij hebben in verhouding tot de inlandse eiken niet zo 

veel ecologische relaties met flora en fauna. In Europa kent deze soort slechts een dozijn soorten insecten en mijten 

tegen 423 soorten op de Zomereik 

De bomen van dit onderzoek hebben geen holten die gebruikt kunnen worden voor holenbroeders. De bomen hebben 

geen ruimten in de schors waarin vleermuizen zich kunnen ophouden. 

De bomen geven beschutting aan vleermuizen. De bomen vormden oorspronkelijk één rij. Op verschillende momenten 

in de geschiedenis zijn er bomen verwijderd. Momenteel is sprake van 7 bomen op een rij en iets verderop 2 bomen 

naast elkaar. Wat er nu aan bomen rij is, is niet zichtbaar een verbindingszone van een verblijfslocatie naar een 

jachtgebied bijvoorbeeld voor de vleermuizen. Vleermuizen houden zich wel op in de tuinen en onder de bomen. De 

beplantingslijn leidt niet tot een jachtgebied voor vleermuizen.  

De bomen maken geen deel uit van een bijzondere ecologische verbindingslijn. De tuinen fragmenteren de route. Dichte 

begroeiing en struweel is niet overal aanwezig in de tuinen. De strooisellaag in de tuinen is nauwelijks aanwezig, dit is 

een gevolg van het kuisen van de tuin. Decennia lang wordt het blad verwijderd.  

De begroeiing op het terrein van de opdrachtgever in de strook van 3 meter vanaf de muur bestaat uit Brandnetel, Harig 

wilgenroosje, Braam. In de strook van 3  - 5  meter komt opslag van Berk en Wilg voor. In de strook van de 

opdrachtgever komt een jonge strooisel laag voor. 
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Boomeffectanalyse met betrekking tot plaatsen scherm en het 
gebruik van terrein in de zone vanaf scherm tot 8  meter buiten de 
erfafscheiding. 
 

29 oktober 2014 is onderzoek gedaan 

Doel:  

Ontdekken hoe diep, hoe ver en met welke intensiteit en met welke dikte van wortels de bomen  wortelen in het perceel 

Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven. De te verkrijgen kennis is noodzakelijk om te kunnen beoordelen op welke wijze een 

scherm geplaatst kan worden op 3 meter buiten de erfafscheiding en het terrein binnen 5 meter vanaf dit scherm 

gebruikt kan worden zonder dat de bomen daar schade van ondervinden. 

 

Werkwijze van onderzoek. 

Met de inzet van een rupskraan is de bodem voorzichtig open gegraven op strategische plaatsen. Dit graven is 

zorgvuldig gedaan. Laag voor laag van ca. 10 cm dik is vergraven. Een boomdeskundige stond naast het graven en 

heeft gehoord en gezien waar welke wortels doorsneden werden en dus aanwezig waren. Zo is een beeld verkregen 

van de aard en mate van beworteling. 

 

Loca t ies  waar  gegraven  i s  

 

De bodem is geopend op 3 meter afstand van de erfafscheiding. De bakbreedte was 110 cm. De gaten zijn ca.120 cm. 

breed. Op een tweede lijn 8 meter uit de erfafscheiding is nogmaals gegraven om een beeld te krijgen van de 

beworteling ter plekke. De twee gaten om de hoek van de muur bij boom 1 hebben een breedte van 180 cm. 

Per bodemgat is het bodemprofiel beschreven en de aard en mate van beworteling.  Per gat zijn foto’s gemaakt. zie 

bijlage C.  
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Waarnemingen  

 

 

 

Algemeen beeld van beworteling: We hebben geen wortels dikker dan 3 cm aangetroffen behalve bij boom 7. (Daar 

vonden we op 5 meter vanaf hart stam een wortel met doorsnee van 4,5 cm. Juist bij deze boom als ook bij boom 6 

komt het toekomstige scherm op 6,5 meter vanuit hart boom te staan.) Bij de bomen 7 – 9 is de beworteling op de rand 

schema bodemprofielen op de lijn 5 meter uit hart van de stam

diepte BOOM 1 OOST BOOM 1 BOOM 2 BOOM 3 BOOM 4 BOOM 5 BOOM 6 BOOM 7 BOOM 8 BOOM 9

in cm

strooisellaag grasvegetatie

0

bouwvoor puin puin

10

slechts bouwvoor

20 fijne

grof cunet wortels

30 zand

bouwvoor geen tot 90 cm puin

40 wortels

50

60

fijn

70 zand

fijn

80 beworteld

90 fijn wit zand

fijn beworteld

100

110

120

gering 

dunne 

beworteling

wortels tot 

max 2 cm 

dik

fijn 

beworteld

tot 2,5 cm 

dikke 

wortels op 

55 cm 

tot 40 cm 

diepte tot 2,5 

cm dikke 

wortels

fijn zand en 

oranje 

vlakken 

beworteling 

op 120 cm.

beworteling 

en mycorrhiza

egale vlakken 

roest

schema bodemprofielen op de lijn 10 meter uit hart van de stam

diepte BOOM 1 OOST BOOM 1 BOOM 2 BOOM 3 BOOM 4 BOOM 5 BOOM 6 BOOM 7 BOOM 8 BOOM 9

in cm

strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag strooisellaag grasvegetatie

0

bouwvoor

10

puin bouwvoor

20

30 weinig beworteld

bouwvoor bouwvoor puin

40

50 geen

boom

60 wortels

fijn

70 zand

fijn

80 beworteld

90 fijn wit zand

tot 

100 1 meter diep

110

120

beworteling redelijk 

intensief in de 

bovenste 15 cm

bovenset 20 

cm zeer 

intensief 

beworteld

nog steeds 

fijne 

beworteling

minder 

intenseief 

maar 

aanwezig

fijne 

beworteling 

tot geel 

zand

fijn 

beworteld

fijn zand en 

oranje vlakken 

harde 

ondergrond

geen wortels 

dikker dan 2 cm

slechts fijne 

wortels

beworteling 

op 120 cm.

weinig 

wortels
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van de kroonprojectie intensief in de bovengrond. Bij de andere bomen is dit minder eenduidig. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de historie van het terreingebruik.  

Bij de bomen 8 en 9 waren de wortels het dikst, doorsnedes tot aan 2,5 cm. In het algemeen was de beworteling vlak 

onder het maaiveld intensief, vooral daar waar een gevarieerde strooisellaag aanwezig was. Tot meer dan één meter 

diep is beworteling aanwezig. In de gele ondergrond zijn holten in de bodem te vinden, holten die duiden op 

bodemleven. Klein bodem leven is ook zichtbaar aanwezig in de ondergrond. Zie beeld 

 

Leven  op  1  mete r  d iep te  in  de  bodem  

 

 

Ho l t en  in  de  bodem op  1  me te r  d iep te  



10 

 Rapportage quickscan bomen en natuurwaarde Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven, november 2014 

Het scherm. 

Het geluidsscherm komt te rusten tussen standaards hoh 4000 mm, van HEA 120 profielen die tot ca. 200 cm. in de bodem 

gedrukt worden. Hier wordt niet gegraven. Indien drukken niet lukt zal een gat met diameter 150 mm voorgeboord worden. 

Zie ook bijgaande tekening. 

Plaatsing van het scherm en het te verwachten effect op de bomen 

De standaards worden geplaatst op minimaal 5 meter vanuit het hart van de boom. De beworteling van de bomen is te 

verwachten tot buiten de boomkroon. Aan de zijde van de opdrachtgever reikt de boomkroon tot 8 meter buiten de 

erfafscheiding. Het indrukken van de standaards kan de boomwortels beschadigen. Schade aan wortels tot 4 cm dikte 

zal de boom gemakkelijk herstellen. Zeker bij de huidige conditie en vitaliteit van de bomen. Bij het indrukken van de 

standaards mag de bodem niet verdicht worden. 

De standaards kunnen met een rupskraan in de bodem gedrukt worden. Deze kraan dient met de rupsbanden 5 meter 

uit de erfafscheiding te blijven en niet binnen de kroonprojectie met de rupsbanden te draaien. 

De kluit met stabiliteitswortels die ontzien moet worden heeft volgens de vuistregel (Mattheck en 

Stadsbomenvademecum)  een grootte van 6 x stamdiameter (gemeten op 130cm boven maaiveld). Door de standaards 

niet binnen die zone te plaatsen blijft schade uit. Volgens de vuistregel. Bij de plaatsing van de standaards zouden 

stabiliteitswortels van boom 5 beschadigd kunnen worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de zone van 5 meter 

buiten hart van de boom geen zware stabiliteitswortels zijn te verwachten.   
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Voorstel mitigerende maatregelen ten behoeve van gebruik terrein  

 
De meeste intensieve beworteling met fijn net van haarwortels treffen we aan in de strooisellaag en in de bovenste 20 

cm van het profiel. Daaronder is ook beworteling zelfs tot meer dan 1 meter diepte. 

Om het betreffende terrein te kunnen gebruiken dient er een soort van verharding en dus verdichting ingericht te 

worden. Indien dit zonder beleid uitgevoerd wordt zal het een nadelig effect op de groei van de bomen hebben. Met 

beleid kan de beworteling van de bomen gestuurd worden en kan voorzien worden in voldoende doorwortelbaar volume 

van goede kwaliteit om de bomen nog zeker 25 jaar door  te laten groeien. Let op: Hiermee doen we geen uitspraak 

over de boomtechnische kwaliteiten en de levensverwachting. Het sturen van de beworteling is mogelijk gezien de 

grote ondergrondse ruimte die aanwezig is vanwege de diepe grondwaterstand.  

Voorstel voor een inrichting van halfverharding waarmee de bomen nog meer dan 25 jaar in goede conditie 

kunnen voortgaan. 

1. Neem de strooisellaag zorgvuldig weg.   

2. Vergraaf 20 tot maximaal 35 cm van de bouwvoor.  

3. Geef een organische voeding. Bijvoorbeeld met Root and Shoot van Van Iersel uit Biezenmortel. 

4. Plaats een geotextiel. 

5. Breng een laag meervoudig gebroken hardsteen aan. Grove fractie.  

6. Verdicht de steenlaag. De onderlaag , onder de steenslag mag niet meer dan 2 MPA verdicht worden. 

7. Plaats geotextiel. 

8. Plaats grasbeton tegels, vul deze af met een fijne steenslag. 

9. Na drie jaar in de maand mei de organische voeding in wateroplossing herhalen. 

 

Op deze wijze wordt de bewortelingszone naar beneden gestuurd. Zuurstof toevoer en gasuitwisseling blijven mogelijk.  

Het terrein is te gebruiken voor stalling van bestelbussen en aanhangers en materialen. De boomkronen geven ook al 

een beperking aan. In feite is op deze wijze een eenvoudige vorm van een tweede maaiveld ingericht.  

De strooisellaag kan verwerkt worden in de zone tussen erfafscheiding en te plaatsen scherm. Op die plaats zal de 

beworteling intensiveren. 

 
 
Deze mitigerende maatregelen dienen alleen gedaan te worden onder de kroonprojectie van de nu aanwezige bomen. 

dit geld dus niet voor de gehele grensstrook van het perceel. 
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Bijlage A, enkele foto’s van de bomen.  
 

 

Bomen 1, 2 en 3.  
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Bomen 3, 4 en 5 
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Enerzijds 
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Anderzijds 
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plakoksel 
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Toekomstige 

ontwikkelingen….. 
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Olifants oor 
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plakoksel 
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L inks  boom 9  en  rech ts  boom 8 .  L inks  en  rechts  van  boom 9  s tond  en  to t  voor  enke le  ja ren  nog  twee  
bomen.   
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Bijlage B, historische luchtfoto’s  

Si tua t ie  28  jaa r  ge leden ,  1986  

Si tua t ie  ca .  10  jaa r  ge leden ,  2004  
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Bijlage C, beschermde status van de bomen 

 

Beschermde boom, kap  
01-01-2014 De gemeente Veldhoven heeft een lijst met monumentale bomen. Voor het kappen van een 

boom op die lijst hebt u een kapvergunning nodig.  

 

Beschrijving 

Een boom of struik kan een beschermde status hebben, bijvoorbeeld als deze een bijzondere leeftijd of 

schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen onder het 

begrip beschermde boom  vallen. De gemeente Veldhoven heeft een lijst met beschermde bomen. Zonder 

vergunning van de gemeente mag u zo'n boom niet (laten) snoeien of kappen. Voor het kappen van een 

beschermde boom moet een gegronde reden zijn. Als deskundigen hebben aangetoond dat de boom risico op 

schade of ongelukken veroorzaakt, kan dat zo'n gegronde reden zijn. 

 

Voorwaarden 

 De boom levert hinder op voor de omgeving, is geen markant onderdeel van een bepaalde straat en maakt 

geen deel uit van een aaneengesloten bomenrij;  

 U hebt schriftelijke toestemming van de omwonenden;  

 Vraagt u een kapvergunning aan voor een boom die niet uw eigendom is? Dan hebt u schriftelijke toestemming 

van de eigenaar nodig.  

Kosten 

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 145,-. 

 

Bijzonderheden 

Neem voor meer informatie over het kappen van een beschermde boom contact op met de afdeling 

Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel het 

informatienummer, tel. 14 040.  

 

Regelen 

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een beschermde boom vraagt u aan via het OLO 

(Omgevingsloket Online). Bij de aanvraag zorgt u voor:  

 een omschrijving van de boom (omvang en type);  

 de plaats van de boom (adres);  

 de reden;  

 eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom. 

http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Natuur-en-milieu/Beschermde-boom-kap.htm#sectiontab507624
http://www.veldhoven.nl.kpnis.nl/Organisatie/Regelingen.htm?regulationIdentifier=27066_1
http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Natuur-en-milieu/Beschermde-boom-kap.htm#sectiontab507628
http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Natuur-en-milieu/Beschermde-boom-kap.htm#sectiontab507635
http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Natuur-en-milieu/Beschermde-boom-kap.htm#sectiontab507643
mailto:%20omgevingsloket@veldhoven.nl
http://www.veldhoven.nl/Inwoners/OnderwerpenAZ/Product-Natuur-en-milieu/Beschermde-boom-kap.htm#sectiontab507639
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De bedoelde 9 Moeraseiken maken onderdeel uit van bijgevoegde lijst: 

Quercus palustris Moeraseik 3 Borghoutspark 30 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 1 Borghoutspark 31 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 2 Borghoutspark 33 ZE 

Fagus sylvatica'Purpurea' Rode beuk 1 Borghoutspark 34 ZE 

Fagus sylvatica'Purpurea' Rode beuk 1 Borghoutspark 36 ZE 

Aesculus carnea 'Briottii Rode Kastanje 3 Borghoutspark 37 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 3 Borghoutspark 37 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 2 Borghoutspark 39 ZE 

Tilia vulgaris Hollandse linde 1 Borghoutspark 4 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 2 Borghoutspark 41 ZE 

Fagus sylvatica Beuk 1 Borghoutspark 42 ZE 

Quercus palustris Moeraseik 4 Borghoutspark 43 
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Bijlage D,   foto’s van de bodemprofielen  

   

Boom 1  vana f  oos t z i j de  resp .  5  en  10  m vanu i t  ha r t  s tam .  

   

Boom 1  resp .  5  en  10  m vanu i t  ha r t  s tam .  
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Boom 2  resp .  5  en  10  mete r  van  u i t  ha r t  s tam  

  

Boom 3  op  5  mete r  vanu i t  ha r t  s tam ,  ge le  g rond  en  zie  ook  de  opva l lend  t ransparan te  k roon  van  de  
boom.   

  Boom 4  op  5  mete r  vanu i t  ha r t  s tam.  
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Boom 5  op  5  mete r  vanu i t  de  s tam .  

  

Boom 6  op  5  mete r  u i t  ha t  s tam.  
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Boom 7  op  resp .  5  en  10  mete r  u i t  ha r t  s tam  

 

 

  

 

 

 

 

Boom 8  op  resp .  5  en  10  mete r  u i t  ha r t  s tam  
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Boom 9  op  resp .  5  en  10  mete r  u i t  ha r t  s tam   

Van Duuren Bosbeheer 

 
 
Hulstbosakker 15, 5625 VR 
Eindhoven 
040  256 83 41 
06 51 60 49 40 
info@tomvanduuren.nl  
www.dommelsekracht.nl 
KvK. 120 33 911 

 

mailto:info@tomvanduuren.nl

