Boombescherming
op bouwlocaties
Let op!
Voordat bouwwerkzaamheden beginnen, aandacht voor de volgende
voorschriften:

Algemeen
De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de
bouwlocatie aanwezig te zijn.
De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de boombeheerder en vervolgens met de
directie te worden vastgesteld (zie: Standaard R.A.W. bepalingen).
De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te
wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

Schade
Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken danwel voorkomen.
Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden.
De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en
omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de
“Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen” (NVTB) voor
de waardebepaling van bomen.

Beschermingscode:
1. Vooruitlopend op bouw-/sloopactiviteiten moeten de te handhaven bomen met de werkelijke
kroonprojectie op tekening staan aangegeven.
2. Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de boombeheerder over de te nemen
beschermingsmaatregelen.
3. Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie is verboden!
4. Voorkom bodemverdichting onder de kroonprojectie door transport, opslag van materialen e.d.
5. Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm doorsnede uitsluitend na overleg met de boombeheerder en vervolgens laten uitvoeren door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).

Graafwerkzaamheden
afbeelding 6-7
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan.
Slechts bij hoge uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) en
in overleg met de boombeheerder zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren,
binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de boombeheerder en de
daarop volgende toestemming van de directie kunnen incidenteel wortels tot een
doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren,
dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels
mag nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het
gestuurd onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput
of –sleuf tegen de kroonprojectie van bomen mag niet langer dan drie weken open
liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen
uitdroging en vorst (m.b.v. vochtige doeken of zwarte folie) en in ieder geval zo snel
mogelijk worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde
direct afschermen.

Terreinaanpassingen
afbeelding 8-9
Terreinophogingen en -afgravingen
binnen de kroonprojectie zijn alleen
bij uitzondering toegestaan, en dan
uitsluitend indien voorgeschreven
(bestek) in overleg met de boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie. Ophoging
of afgraving leidt tot afsterving van
boomwortels door schade of zuurstofgebrek.

Bodemverdichting
afbeelding 10-11

Boombescherming
afbeelding 1-2-3

Verdichting van de bodem d.m.v.
verdichtingmachines (trillingen) leidt tot
verdichting van de grond en verstikking
van de boom en is niet toegestaan
binnen de kroonprojectie. Bouwverkeer
binnen de kroonprojectie is evenmin
toegestaan.

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet- verplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten
schuttingen, steigeronderdelen etc.)
zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Bij beperkte ruimte moet bescherming
van de boomspiegel of minimaal een
stambescherming aangebracht worden
om zoveel mogelijk beschadigingen te
voorkomen.
Indien de voorgeschreven maatregelen
niet toereikend zijn, meldt de aannemer
dit onmiddellijk aan de boombeheerder
en de directie.

Bouwplaats/Bouwverkeer
afbeelding 4-5
Binnen de kroonprojectie mogen
geen bouw- en directieketen
staan.
Tijdelijke bouwwegen binnen de
kroonprojectie zijn uitsluitend
toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) in overleg
met de boombeheerder en de
daarop volgende toestemming
van de directie.
Gebruik van rijplaten (beton,
staal, hout of kunststof) en/of
andere voorzieningen zijn dan
noodzakelijk.

Opslagplaats
afbeelding 12
Bouwmaterialen opslaan en/of zanden gronddepots inrichten binnen de
kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag
van olie, brandstoffen en chemicaliën
moet aan de wettelijke eisen voldoen;
deze stoffen echter nooit binnen de
kroonprojectie opslaag.
Cementresten, spoelwater en andere
reststoffen (verpakkingen etc.) dienen
zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen
in bodem en/of oppervlaktewater en
begraven is nooit toegestaan.
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