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Inleiding 

Op uw verzoek is een volwassen boom nader technisch onderzocht. Het betreft een Plataan 

(Platanus). 

Met dit onderzoek voldoet de eigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 

6:162 lid2 BW, mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd 

(verhoogde zorgplicht). 

Onderzoeksmethode 

De boom is gekeurd volgens de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment, 

ofwel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te raadplegen in het 

handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer*. De onderzoeksmethode kent de 

volgende drie stappen in de procedure. 

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke 

tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd. 

2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) 

geadviseerd. 

3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden 

vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving. 

Bij deze keuringsmethode worden bomen individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij 

wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De 

nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen 

van de balans binnen de boom. Op basis van de uiterlijke signalen wordt de conditie 

van de boom als goed, redelijk, matig of slecht beoordeeld. 

Goed: De boom toont een goede groei, de twijgzetting en volledige ontwikkeling 

van de scheuten zijn als goed beoordeeld voor de soort. 

Redelijk: Degeneratie van de boom waarbij een verminderde groei van de twijg- en 

knopzetting aanwezig is. De boom functioneert nog wel naar behoren. 

Matig: Er is duidelijk sprake van stagnatie en het afsterven van twijgen in de 

buitenkroon. Er is nauwelijks nog sprake van scheutlengtegroei. De kroon 

heeft een verminderde bladbezetting in het groeiseizoen. 

Slecht: De boom toont een aftakelend beeld waarbij zwaar dood hout en het 

afsterven van kroondelen en/of top zichtbaar is. 

  

* Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en 

rechtspraak. 
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De indexering van de toekomstverwachting op basis van de huidige situatie is als volgt. 

Indexering toekomstverwachting: 

Slecht <5 jaar 

Matig >5 jaar of < 10 jaar 

Redelijk > 10 jaar 

Goed > 20 jaar 

Bevindingen 

In opdracht van Garden ID is er een VTA-controle uitgevoerd bij een Plataan aan de 

Leeuweringerstraat 10A te Oudewater. Door middel van de inspectie is de 

toekomstverwachting van de boom bepaald. 

De boom staat op de hoek van een kademuur. Een Plataan is een enorm sterke boom en 

deze zal in de toekomst verder uitgroeien, dit veroorzaakt schade aan de kademuur. Doordat 

de boom tegen de kademuur aan groeit is de kademuur geweken. De voegen in de 

kademuur zijn niet geheel waterdicht, dit vormt voor de wortels van de boom een ideale 

vochtige groeiplaats. De grond is losgeraakt als gevolg van het wijken van de muur en 

daarnaast is een kademuur vaak kalkhoudend waardoor er dikke wortelpakketten ontstaan 

die tegen de kademuur drukken. Uiteindelijk zal de kademuur afbreken of de boom kapot 

groeien, het is via een VTA-controle niet te zeggen wat eerst komt. 

Kademuur 

De kademuur bevat een horizontale scheur van circa 5 meter en meerdere verticale 

scheuren. Vermoedelijk zijn deze ontstaan als gevolg van druk door de wortels van de boom. 

Als je haaks op de kademuur kijkt kun je zien dat hij naar buiten gedrukt wordt, gevolg 

hiervan is dat de grond aan de binnenkant van de muur losser wordt. 

Groeiplaats 

De groeiplaats van de boom is naar omstandigheden goed. De kleine steentjes laten genoeg 

water door en de boom is goed geworteld. Binnen de kademuur bevindt zich losse, kalrijke 

en vochtige grond, dit vormt een ideale groeiplaats. Normaliter is dit voor iedere boom 

wenselijk, maar bij deze boom niet omdat er grote hopen met haarwortels ontstaan waardoor 

de muur uiteindelijk verder naar buiten gedrukt zal worden. 

Boom 

Het betreft een Plataan van circa 12 meter hoog welke in de verharding staat en verder in 

goede conditie verkeert. Dit is te zien aan de taklengte op de knot. De boom is dikker dan 

andere bomen in de straat en vermoedelijk komt dit door de goede groeiplaats. 
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Conclusie & advies 

Het advies luidt de boom te kappen om verdere schade aan de kademuur te voorkomen. De 

boom zal blijven groeien en in dat geval is verdere schade onvermijdelijk. Het is niet te 

zeggen of de kademuur of de boom het eerst zal opgeven. 

Indien opdrachtgever besluit de boom te behouden, luidt het advies de kademuur twee keer 

per jaar te laten controleren door een erkend kadeherstelbedrijf. 
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Registratie attentie- / risicoboom 

Boom-locatie: Leeuweringerstraat 10A te Oudewater 

Boomsoort: Platanus (Plataan) 

Leeftijd: 50 jaar 

Hoogte: 12 meter 

Stamomtrel 184 cm. 

   
Standplaats: op de hoek van een kademuur 

Geschatte takvrije doorgang: 6 meter 

Afwijkingen / gebreken kroon: geen 

stam: geen 

stamvoet: geen 

maaiveld: wortelopdruk en losliggende stenen 

overige: kademuur begint te wijken 

Boomveiligheidsklasse: attentieboom 

Actie: de scheuren in de kademuur moeten gemonitord worden 

Urgentie: binnen 6 maanden 

Hercontrole: ieder groeiseizoen 

Datum: 17-01-2023 

Controleur: dhr. D. Alderding 

  

Handtekening:   
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