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AANLEIDING 

 
Bij de recente aanleg van het Rabotpark rond het nieuwe gerechtsgebouw te Gent 
werden jonge berken, essen en platanen aangeplant. Vooral een groot deel van de 
berken is hierna afgestorven en verwijderd. Naderhand is gebleken dat ook de 184 essen 
(ten westen van het gebouw) en de 8 platanen (ten oosten van het gebouw) een 
betrekkelijk slechte conditie vertonen of zelfs afsterven. 
 
De Bodemkundige Dienst van België vzw. (verder BDB) heeft in 2009 en in 2012 een 
rapport over de bodem op deze site gepubliceerd en een remediatie voorgesteld. Uit het 
eerste onderzoek van de BDB (2009) blijkt dat de bodem in de onderzochte zone sterk 
verdicht is, dat de ontwatering problematisch is en dat er veel vers, onverteerd organisch 
materiaal in de bodem voorkomt. Als resultaat van dit onderzoek werden – bij wijze van 
minimale maatregel - de zones in de lengteas van het gebouw - ten noordoosten en ten 
zuidwesten – gedraineerd op een diepte van 80-100 cm (2009) om het overschot aan 
geïnfiltreerd water af te voeren. De zones waar de essen en de platanen staan, werden 
niet gedraineerd. 
 
In 2012 heeft de BDB een tweede bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de 
afstervende essenaanplanting. In algemene zin geeft dit rapport aan dat :  

- de bodem op de meeste meetplaatsen sterk verdicht is : waarden van 2 mPa en 
meer vanaf 5 à 10 tot 25 cm diepte en deze waarden snel oplopen naar 6 mPa en 
meer; 

- in de bodem geregeld stenen en onverteerd organisch materiaal voorkomt; 
- vaak waterstagnatie vast gesteld wordt op diverse diepten maar vaak tussen 40 

en 70 cm diepte; 
- het grondwater voorkomt op naar schatting 270-280 cm diepte; 
- Het koolstofgehalte in de 5 geanalyseerde stalen varieert van zeer laag tot 

normaal. De pH en de zoutconcentratie zijn zeer hoog. Deze hoge waarden 
kunnen een gevolg zijn van recente bekalking of van intensieve inbreng van 
compost. Een hoog natriumgehalte kan duiden op de aanwezigheid van 
strooizouten. De natriumconcentratie is het hoogst in de platanenaanplanting. 

 
 
VRAAGSTELLING 

 
Aan het INBO werden enkel vragen voorgelegd over de essen en de platanen en niet over 
de berken. Het gaat over volgende vragen : 

• Hoe is de toestand van de bomen? 
• Wat is hun levensverwachting? 
• Welke bomen kunnen eventueel nog worden gerecupereerd?  
• Hoe moeten deze bomen verzorgd worden? 
• Wat is (zijn) de oorza(a)k(en) van de slechte groei bij de bomen en wat zijn 

mogelijke oplossingen (resultaten bodemonderzoek van de BDB worden mee in 
rekening gebracht)? 

 
TOELICHTING 

 

1 Methodiek  
 
Naar aanleiding van deze adviesvraag werden de bomen in de periode juli-september 
2012 geïnventariseerd. Hierbij werden zij visueel beoordeeld, waarbij specifieke 
schadesymptomen werden gekwantificeerd. Daarnaast werd een steekproef uitgevoerd 
naar de plantdiepte van de bomen (Arthur De Haeck). 
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Het gaat om 184 essen (177 ex. Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ en 7 ex. F. excelsior) 
en 8 gewone platanen (Platanus x hispanica). In de essenaanplanting komen 5 lege 
plantplaatsen voor waar geen boom aanwezig is (tabel 5, nrs. 22, 23, 24, 159 en 262). 
 
De essen zijn in 3 gelijke rijen naast elkaar geplant aan de westzijde van het gebouw. 
Een deel van deze bomen staan overwegend in de schaduw van het gebouw. De rij 
gewone platanen staan aan de oostzijde van het gebouw langs de Opgeëistenlaan. 
 
Alle plantplaatsen van bomen (dus ook plaatsen met ontbrekende bomen) werden 
individueel genummerd van zuidwest naar noordoost en te beginnen bij de meest 
westelijke rij en te eindigen bij de rij gewone platanen (tabel 5; bijlage 3).  

 
1.1 Beoordelen van de boomconditie 
 
De methodiek die wordt gebruikt voor het visueel beoordelen van de boomconditie is 
gebaseerd op deze die wordt toegepast in het kader van de kartering bosvitaliteit 
(Eichhorn et al., 2010). Van alle individuele bomen zijn het bladverlies (als parameter 
voor de boomconditie) en de schadesymptomen gekwantificeerd. De methodiek laat toe 
om de schade zowel te kwalificeren als deze te kwantificeren. 
 
De genoteerde parameters zijn :  

- % Bladverlies t.o.v. een gezonde referentieboom, onderverdeeld in 5%-klassen; 
- Symptomen zoals aangegeven in onderstaande tabel 0; 

 
Tabel 0: Overzicht van beoordeelde symptomen aan verschillende delen van de boom, 

kwantificering van de symptomen en de gebruikte codes.  

Aangetast boomdeel code Symptoom code 
twijgen 21 teken aanwezigheid insect 10 

takken <2cm Ø  22 teken aanwezigheid schimmel 11 
takken 2-10cm Ø 23 gebroken  13 
eindscheut 26 dood / afstervend 14 
stamdeel in de kroon 31 afgestoten / afgesneden 15 
stamdeel onder de kroon 32 necrose 16 
stamvoet 33 wonden - ontschorsing 17-58 
volledige stam 34 wonden - scheuren 17-59 
  gekanteld / scheef 21 
    
dode boom 04   
 
De kwantificering van de symptomen wordt weergegeven in klassen : 
Klasse 0 1 2 3 4 5 6 7 

Omvang (%) 0 1-10 11-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

 
 
1.2 Beoordelen van de plantdiepte 

 
Bij drie willekeurig gekozen bomen aan het Rabot (002, 006 en 056) is een profielkuil 
gegraven om de plantdiepte en de bodemconditie na te gaan. Bij deze bomen zijn 
eveneens steekproeven genomen met een gutsboor om na te gaan of de plantdiepte op 
betrouwbare wijze hier met de gutsboor kan bepaald worden en of het bodemprofiel in de 
gegeven bodemomstandigheden voldoende waarneembaar is. Na gunstige evaluatie is bij 
37 essen de plantdiepte (bovenkant kluit) met een gutsboor bepaald binnen een straal 
van 10-20cm van de stamvoet (tabel 2). In deze 37 essen is één dode boom begrepen 
die overigens buiten beschouwing is gelaten voor het evalueren van het gemiddelde 
bladverlies in deze reeks.  
 
Bij een volgend terreinbezoek bleek de bodem door de droogte danig verhard te zijn dat 
het naderhand praktisch onmogelijk was om een aanvullende reeks bodemprofielen te 
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steken en de proef uit te breiden zodat het aantal controles naar plantdiepte uiteindelijk 
beperkt is tot 37 bomen. 
 

 

Foto 1 : boom 006; profielput langs de boomkluit en evenwijdig aan de kluitverankeringsbalk 

 

 

Foto 2 : boom 006; de groene lijn toont de hoogte (10 cm) van de aanvulgrond boven de kluit aan 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Foto 3 : boom 006; bodemprofiel met een gutsboor toont eveneens dat de boom 10 cm te diep is 

geplant 
 

 
2 Resultaten van de terreinwaarnemingen 
 
Toestand van de bomen en beoordeling van de plantdiepte 

 
De beoordeling van de gezondheidstoestand van alle aangeplante essen en gewone 
platanen is op de site uitgevoerd. Een overzicht van de opgenomen vitaliteitsindicatoren 
voor alle individuele bomen is opgenomen in bijlage 1. Daarnaast werd de plantdiepte 
beoordeeld voor een aantal essen.  
 

-10cm, aangevoerde grond 

-38-39 cm, boomkluit 

-39-46 cm, bodem terrein 
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2.1 Vitaliteitstoestand van de essen 
 
Aangezien de vitaliteit van bomen niet rechtstreeks kan gemeten worden, zijn 
verschillende indicatoren gebruikt om de gezondheidstoestand van de bomen te 
karakteriseren. Naast het bladverlies als belangrijkste indicator, is vooral aandacht 
besteed aan twijg- en taksterfte, sterfte van de topscheut en beschadiging van de 
stambasis als belangrijkste schadesymptomen.  
 
2.1.1 Bladverlies 

 
Bij alle onderzochte bomen op de site wordt in min of meerder mate bladverlies 
vastgesteld. Vier exemplaren zijn afgestorven en staan dood op stam (tabel 5, nrs. 38, 
61, 155 en 157). 
 
Het bladverlies bij de levende essen varieert van 10 % tot 90 % (tabel 1). Bij nagenoeg 
de helft van de bomen gaat het om een te verwaarlozen (≤ 10 %) of licht bladverlies (11 
- 20 %). Bij de overige exemplaren wordt matig tot sterk bladverlies vastgesteld. Het 
gemiddelde bladverlies van alle levende essen tezamen bedraagt 31%.  
 
 

Tabel 1: Verdeling van de essen over de bladverliesklassen. 

Bladverlies (%) Aantal Frequentie (%)

0 - 10 % 6 3%
11 - 20 % 77 42%
21 - 30 % 35 19%
31 - 40 % 17 9%
41 - 50 % 23 13%
51 - 60 % 11 6%
61 - 70 % 2 1%
71 - 80 % 7 4%
81 - 90 % 2 1%

100% (afgestorven) 4 2%

Totaal 184 100%

 
 
Bij een terreinbezoek was het al opgevallen dat de essen die in de schaduw van het 
gerechtsgebouw staan, een betere conditie leken te hebben dan de meer geëxposeerde 
bomen. Deze vaststelling wordt bevestigd door de bladverliesscores: de bomen in de 
schaduw van het gebouw hebben een lager gemiddeld bladverlies (19 %) dan de meer 
geëxposeerde bomen (37 %) (fig. 1) en vertonen ook minder taksterfte (zie lager).  
 
Uit deze figuur blijkt ook dat vooral de bomen ten noordoosten van het gerechtsgebouw 
(= rechter deel van de grafiek) een slechte conditie hebben. Hier komen meer bomen 
voor met een hoog bladverlies en er komt ook meer taksterfte voor dan in de zone ten 
zuidwesten en ter hoogte van het gerechtsgebouw. In deze noordoostelijke zone is de 
conditie van de bomen in rij C (tussen het fietspad en het gerechtsgebouw) slechter dan 
deze in rijen A en B: het gemiddeld bladverlies van de bomen in rij C bedraagt hier 47 % 
tegenover respectievelijk 37 % en 32 % in rijen A en B.  
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Figuur 1: Bladverlies (%) bij individuele bomen in de 3 plantrijen A, B en C.  

 
 
2.1.2 Taksterfte 

 
Taksterfte werd afzonderlijk beoordeeld voor de lopende jaarscheuten, voor takken met 
minder dan 2 cm diameter en voor takken met meer dan 2 cm diameter (fig. 2). 
 
Taksterfte komt – in min of meerdere mate – bij de overgrote meerderheid van de 
bomen voor (165 ex.). Meestal gaat het om sterfte van takken tot 2 cm diameter, bij een 
derde van de bomen zijn ook zwaardere takken (> 2 cm diameter) afgestorven.  
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Figuur 2: Aantal bomen met sterfte van twijgen (lopende jaarscheut), takken ≤ 2 cm diameter en 

takken > 2 cm diameter. 
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Er bestaat een verband tussen de bladverliesscores en het voorkomen van taksterfte: 
hoge scores voor het bladverlies zijn gelinkt aan het optreden van taksterfte. Dit wijst 
erop dat het niet om een tijdelijk bladverlies gaat, bvb. als gevolg van bladvraat door 
insecten, maar wel om structureel bladverlies verbonden aan het afsterven van 
takken.Het wekt dan ook weinig verwondering dat ernstige taksterfte vooral voorkomt in 
de zone ten noordoosten van het gerechtsgebouw, dezelfde zone waar ook de hoogste 
scores voor het bladverlies worden vastgesteld (fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Voorkomen van ernstige taksterfte (> 20 % sterfte takken ≤ 2 cm diameter). 

 
Bij 9 bomen is een aanzienlijk deel van de bovenkroon volledig afgestorven. Al deze 
bomen vertonen een hoog bladverlies (> 50 %) en zijn opgenomen in de lijst met 
voorstel van te kappen bomen” (tabel 5). 
 
2.1.3 Sterfte van de topscheut 

 
Sterfte van de topscheut is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere toekomst van 
de bomen. Het kan immers de start van een proces zijn waarbij een groter deel van de 
kroon progressief afsterft. Het is dan ook aanbevolen deze bomen verder op te volgen.  
 
Als bomen met topscheutsterfte geen bijkomende belangrijke schadesymptomen 
vertonen (hoog bladverlies, taksterfte, …), zijn ze echter niet opgenomen in de lijst van 
voorstel van “te kappen bomen”, aangezien ze mits enig meerwerk (aanbinden nieuwe 
topscheut, snoei) nog een aanvaardbare toekomst kennen. 
 
In totaal wordt sterfte van de topscheut bij 58 bomen vastgesteld (zie bijlage 2). 
 
2.1.4 Beschadiging van de stamvoet 

 
In totaal wordt bij 124 bomen - 67 % van het totaal aantal essen – mechanische 
beschadiging van de stamvoet vastgesteld, waardoor de stam gedeeltelijk ontschorst is. 
Deze schade kan ontstaan zijn tijdens de planting of, meer waarschijnlijk, tijdens het 
maaien van de kruidachtige vegetatie. Deze ontschorsing maakt de bomen gevoeliger 
voor schimmelinfecties, aantasting door wilgenhoutrups enz.  
 
Bij 81 bomen gaat het om lichte schade (≤ 10 % van stamomtrek), bij 31 bomen om 
matige schade (11 – 20 % van stamomtrek) en bij 12 bomen om sterke schade (> 20 % 
stamomtrek). Dit criterium werd echter niet in aanmerking genomen om bomen al dan 
niet op te nemen in de lijst van voorstel van “te kappen bomen”.  
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2.1.5 Plantdiepte 

 
Bij 37 willekeurig gekozen essen is de plantdiepte gecontroleerd (tabel 2). Uit onze 
resultaten blijkt dat nagenoeg alle gecontroleerde bomen technisch gezien te diep 
geplant zijn. Bij slechts 1 boom zit de bovenkant van de wortelkluit gelijk met het 
maaiveld. Bij 14 bomen zit de wortelkluit 4 - 5 cm onder het maaiveld. Bij de 22 
resterende bomen (59 %) zit de bovenkant van de wortelkluit 7 tot 17 cm te diep onder 
het maaiveld. Het is duidelijk dat de gecontroleerde bomen niet in overeenstemming met 
de vigerende technische inzichten werden geplant. Op basis van deze steekproef is de 
kans dan ook groot dat de meeste essen op de site te diep zijn geplant. Dit kan het 
aanslaan van de aanplanting negatief beïnvloed hebben.  
 

 

Tabel 2 :overzicht van de controle van de plantdiepte bij 37 essen. 

ID Boomnr
Plantdiepte (bovenkant 

wortelkluit) (cm/mv) bladverlies (%)
Gem. bladverlies 

(%)

1 60 0 15
2 34 4 20
3 30 5 15
4 33 5 15
5 36 5 15
6 37 5 15
7 132 5 15
8 31 5 20
9 32 5 20

10 135 5 20
11 137 5 30
12 237 5 35
13 235 5 50
14 245 5 60
15 52 5 70 28
16 35 7 20
17 238 7 50
18 138 8 25
19 252 8 60
20 156 9 50
21 239 9 75
22 134 10 15
23 233 10 15
24 130 10 25
25 232 10 25
26 136 10 30
27 6 10 40
28 234 10 55
29 236 10 55
30 45 10 60
31 230 10 80 43
32 131 12 20
33 133 12 20
34 256 12 45
35 231 15 25
36 56 17 80 38
37 38 10 100
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Een bijkomend maar belangrijk element dat meebepalend is voor het welslagen van de 
aanplanting is het zogenaamde badkuipeffect. Door de slechte doorlaatbaarheid van de 
bodem op de site vloeit een groot deel van het neerslagwater naar de plantputten. Daar 
is de bodem meer doorlaatbaar want fijn bewerkt en eventueel aangevuld met een 
doorlaatbaarder substraat. Door vol water lopen van deze plantputten ontstaat een 
zuurstofgebrek met negatieve gevolgen voor de wortelgroei. Als gevolg van de compacte 
grond rond de plantputten kunnen boomwortels maar moeilijk in de omgevende bodem 
groeien, en is de horizontale capillaire werking gering waardoor ook droogtestress sneller 
en heviger intreedt. 
 
Uit de gegevens in tabel 2 blijkt dat de bomen met een nagenoeg normale plantdiepte 
(0-5 cm) een gemiddeld bladverlies vertonen van 28%, de bomen met een plantdiepte 
tussen 7 en 10 cm een gemiddeld bladverlies van 43% en zij die tussen 10 en 17 cm te 
diep staan vertonen een gemiddeld bladverlies van 38%. Het gemiddeld bladverlies 
neemt dus toe met de plantdiepte, maar een statistisch significant verband tussen het 
bladverlies van de essen en de plantdiepte werd niet gevonden (correlatiecoëfficient R = 
0.34). Zowel bij correct geplante bomen als bij te diep geplante bomen komen er bomen 
met een hoge score aan bladverlies voor. Dat er geen significant verband gevonden 
werd, sluit echter niet uit dat de plantdiepte een van de factoren is die, samen met 
andere factoren als bodemverdichting en het hoge zoutgehalte, bijgedragen heeft aan de 
slechte gezondheidstoestand van veel essen op de site. 
 

2.1.6 Overzicht vitaliteitstoestand es 

 
Tabel 3: Overzicht van de vitaliteitstoestand van de essen. 

 

Aantal % totaal
Gemiddeld 
bladverlies 

(%)

Totaal Es 184 100% 31%

Afgestorven ex. Es 4 2% 100%

Lege plantplaatsen (boom afwezig) 5 - -

Bomen met twijg-/taksterfte
- sterfte twijgen (lopende jaarscheut) 7 4% 26%
- sterfte takken < 2 cm ∅ 159 86% 30%
- sterfte takken ? 2 cm ∅ 61 33% 44%

Bomen met dode topscheut 58 32% 42%

Bomen met sterfte van doorlopende stam in kroon (31) 9 5% 69%

Bomen met ontschorsing van stamvoet 124 67% 32%
- lichte schade ( ? 10 % stamomtrek) 81 44% 30%

- matige schade (11 - 20 % stamomtrek) 31 17% 30%

- sterke schade (> 20 % stamomtrek) 12 6% 54%

Plantdiepte (steekproef 37 bomen)
- bomen 0 - 5 cm te diep geplant 15 41% 28%
- bomen > 5 cm te diep geplant 22 59% 41%

(e xcl. dood e x.)  
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2.2 Vitaliteitstoestand van de gewone platanen 
 
Het bladverlies bij de acht gewone platanen varieert van 25 tot 40 %, met een 
gemiddelde van 31 % (tabel 4). Bij alle exemplaren wordt taksterfte waargenomen. Bij 3 
bomen is lichte schade aan de lopende jaarscheut vastgesteld door de schimmel Discula 

nervisequa, die ook de bladvlekkenziekte bij plataan (zie verder 3.3.2) veroorzaakt. 
 

Tabel 4: Vitaliteitstoestand van de gewone platanen. 

Aantal
Gemiddeld 
bladverlies 

(%)
Opmerking

Totaal aantal ex. 8 31%

Aantal afgestorven ex. 0 -

Aantal lege plantplaatsen (boom afwezig) 0 -

Bomen met taksterfte
- sterfte lopende jaarscheuten (21) 3 30% infectie door Discula nervisequa
- sterfte takken < 2 cm ∅ 8 31%
- sterfte takken ? 2 cm ∅ 0 -

Aantal bomen met sterfte topscheut 0 -

Aantal ex. met sterfte van doorlopende stam in kroon (31) 0 -

Aantal bomen met ontschorsing van stamvoet 0 -

 
 

 
3. Bespreking 
 
3.1 Ecologie van es 
 
De databank van de bodemgeschiktheid voor bomen (kortweg Bobo (De Vos, 2000)) 
vermeldt voor de gewone es (Fraxinus excelsior) : voor een snelle en gezonde groei, 
verkiest de es de vruchtbare, diepe, lemige gronden met goede water- en 
luchthuishouding. Deze gronden worden in ons land vnl. aangetroffen op de loess-
leemgronden, rustend op kalkhoudend substraat dat een grote verscheidenheid kan 
vertonen, in de Condroz, het land van Herve, Midden België en Belgische Lotharingen 
(Lorreinen). De es vertoont ook nog een goede groei op de goed gedraineerde (vochttrap 
lager dan .d.) en doordringbare alluviale gronden, evenals op het colluvium van 
beschaduwde hellingen. In het algemeen groeit deze boomsoort slecht en kwijnt zelfs 
weg op slecht gedraineerde en met water verzadigde standplaatsen, op zware bodems 
met gley ondieper dan 60-80 cm, evenals op zure zandgronden. Zeer oppervlakkige gley 
of pseudogley, evenals natte en regelmatig overstroomde standplaatsen, waarop de es 
een gebrekkig wortelstelsel en een 'bruine kern' in het onderste stamdeel zal 
ontwikkelen, passen dus niet voor deze edele en veeleisende boomsoort.  
 
Thill (1970) karakteriseert de voor de es ideale bodem als een 'lemige of kleihoudende 
leemgrond met structuur of textuur B-horizont en met goede water- en luchthuishouding, 
neutraal tot zwak zuur en kalkhoudend in de ondergrond. De es is een neutrofiele 
boomsoort met optimale pH tussen 6 en 6.5. F. excelsior verdraagt schaduw in het 
jeugdstadium maar is op latere leeftijd uitgesproken lichtminnend en is ongevoelig voor 
zonnebrand. De soort stelt hoge eisen aan het vochtleverend vermogen van de bodem. 
F. excelsior is weinig gevoelig voor zout grondwater, inspoelingszout en strooizout. Door 
het van nature diepwortelende penwortelstelsel, later overgaand in paalwortels, komt 
windworp zelden voor, net als kroon- en takbreuk. De soort is wel gevoelig voor 
luchtverontreiniging en late voorjaarsvorst. 
 
Masson (2005) vermeldt bij de standplaatsvoorwaarden voor gewone es onder andere : 
zuurstofrijke grond (>< oververzadigd van water) met een rijke bodemfauna en snel 
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verterende strooisellaag, geen compacte bodem en geen stagnerend water maar wel een 
regelmatige vochtvoorziening. 
 
De smalbladige es (Fraxinus angustifolia ‘Raywood’) komt niet voor in de Bobo-databank. 
Het is een cultivar die grosso modo voorkomt rond de Middellandse zee. Deze verkiest 
volgens Rameau et al. (1989) een sterk gelijkende standplaats (mésophile à 
mésohydrophyle) als de gewone es maar deze soort is eerder warmte minnend maar 
verdraagt iets minder of niet de droge standplaatsen (mésoxérophiles – xérophilles) daar 
waar gewone es wel op dergelijke plaatsen nog goed groeit mits niet te veel concurrentie 
met andere bomen en vegetatie. 
 
De Bomenwijzer1geeft aan dat deze cultivar van de smalbladige es eerder drogere en iets 
zuurdere standplaatsen verlangt dan de gewone es. 
 
 
3.2 Ecologie van de gewone plataan  
 
Bobo vermeldt voor de gewone plataan (Platanus x hispanica) : de gewone plataan heeft 
een grote lichtbehoefte. De soort prefereert een niet te arme, goed doorwortelbare 
bodem met een niet te lage zuurtegraad. Voorkeur gaat uit naar kalkrijke, zwaardere en 
humeuze leembodems. Op kleigronden komt ijzergebrek voor bij te lage pH. Op arme, 
droge zandgronden is de groei beperkt, alsook op gronden met een hoge 
grondwaterstand. Aan het vochtleverend vermogen van de bodem worden geen hoge 
eisen gesteld. De soort is weinig gevoelig voor zout grondwater, strooizouten en 
luchtverontreiniging. Door zijn hoge tolerantie voor luchtverontreiniging is de soort 
geschikt in industriegebieden en steden. Jong blad is wel gevoelig voor late 
voorjaarsvorst. 
 
Hij verkiest volgens Rameau et al. (1989) een sterk gelijkende standplaats (mésophile à 
mésohydrophyle) als es, maar de es is meer lichtbehoevend in de jeugdfase. 
 
 

3.3 Wat is de levensverwachting van de bomen? 
 
Voor het beoordelen van de levensverwachting zijn van belang :  

- mogelijk voorkomende ziekten op de boomsoorten; 
- de kwaliteit van de standplaats op zich en in relatie tot de boomsoorten; 
- de conditie van de bomen; 

 
3.3.1 De essenziekte (Roskams & De Haeck, 2011) 
 
Een belangrijke en specifieke risicofactor bij het inschatten van de levensverwachting van 
de essenaanplanting is de essenziekte. Deze nieuwe ziekte is in vele opzichten nog 
relatief onbekend. De omvang en de snelheid van het ziekteverloop is evenmin duidelijk. 
De ziekte wordt veroorzaakt door de recent ontdekte schimmel Hymenoscyphus 

pseudoalbidus (ongeslachtelijke vorm: Chalara fraxinea) waarvan de paddenstoelen naar 
vorm niet te onderscheiden zijn van het essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), een 
saprofiet op afgevallen essenbladeren. Zowel jonge als volwassen bomen kunnen 
aangetast worden en dit zonder onderscheid van hun groeiplaats. Alvast bij jonge bomen 
kan de ziekte op korte termijn dodelijk zijn. De ziekte kan vooralsnog niet doeltreffend 
bestreden worden.  
 
De belangrijkste veldkenmerken van de aangetaste bomen zijn een ijle bebladering, 
vergeling, verwelking, en verdorren van de bladeren. Daardoor wordt de boomkroon 
transparanter, treedt naderhand tak- en kroonsterfte op en vormt de boom vaak 
waterloten op de stam of dikkere takken. In ernstige gevallen kan boomsterfte 
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voorkomen (mogelijk mede door toedoen van secundaire ziekten). Sterfte van twijgen, 
takken en stam gaan vaak gepaard met gele, paarse en bruine verkleuring en de 
vorming van ruitvormige, necrotische vlekken. 
 
De ziektesymptomen zijn niet allemaal specifiek. Twijg- en taksterfte of 
bladverkleuringen kunnen door zowel de essenziekte als door bv. droogte worden 
veroorzaakt. Necrotische vlekken op de stam of takken zijn als determinerend symptoom 
voor de ziekte weerhouden. Dit symptoom komt hier relatief beperkt voor. De 
essenziekte is aanwezig in de aanplanting en de aangeplante soorten zijn hiervoor 
gevoelig. Mede op basis van de opgedane terreinervaring met deze ziekte en op basis 
van de vigerende literatuur ter zake is het waarschijnlijk dat de omvang van de schade 
door de essenziekte zal toenemen en dat er daardoor nog bomen zullen afsterven. Het is 
echter onrealistisch en niet betrouwbaar om hierover explicieter te zijn. Bij de formele 
afweging van de onherstelbaar beschadigde bomen of de bomen met een danig lage 
levensverwachting is de factor essenziekte niet meegerekend. 
 
3.3.2 Bladvlekkenziekte van plataan (Discula nervisequa) (Alterra et al., 2001) 
 
Platanen die aangetast zijn door deze ziekte komen over de gehele kroon in het voorjaar 
slecht in blad. Jonge knoppen en bladeren verdorren reeds tijdens het uitlopen. In de 
maanden juni en juli ontwikkelt het blad zich verder normaal. Her en der verspreid zitten 
wat afgestorven bladeren en twijgen. Gedurende de gehele zomer treedt (lichte) bladval 
op van gedeeltelijk verdorde, groene bladeren. Het voornaamste schadebeeld is het 
slechte uitlopen van het blad in het voorjaar en het afsterven van jonge twijgen. Als 
regel komt de boom in de vroege zomer als gevolg van nieuwe bladvorming weer 
normaal in blad en is de schade bij oudere bomen doorgaans gering. Bij jonge bomen op 
de kwekerij kan groeistagnatie ontstaan en schade aan de vorm van de kroon. Op het 
blad bevinden zich gedurende de zomer bruine, necrotische vlekken, vooral aan de rand 
en langs de bladnerven, die zich gaandeweg over het gehele blad uitbreiden. Zwaar 
aangetaste bladeren vallen af. Op de takken en twijgen kunnen necrotische plekken 
(bastkankers) ontstaan die zich rondom de gehele tak of twijg kunnen uitbreiden, 
waardoor deze worden "geringd" en afsterven. In het voorjaar verdorren blad- en 
twijgscheuten reeds kort na het uitlopen van de knoppen. De ziekte kan in voorkomend 
geval het vlot aanslaan van de bomen bemoeilijken vanwege de verminderde bladmassa 
maar boomsterfte als gevolg hiervan is niet te verwachten.  
 
Op de Rabotsite werd bij 3 van de 8 gewone platanen bladvlekkenziekte vastgesteld. Als 
gevolg hiervan zijn enkele lopende jaarscheuten van de geïnfecteerde bomen 
afgestorven, maar deze schade is niet belangrijk. Het is onduidelijk in welke mate deze 
infectie mee verantwoordelijk is voor de sterfte van oudere takken (≤ 2 cm diameter), 
die bij alle bomen wordt waargenomen. 
 
3.3.3 Beoordeling van de standplaatskwaliteit  

 
De standplaats en de bodemomstandigheden zijn duidelijk niet van aard om een 
duurzaam, uniform en vitaal essen- of platanenbestand op te bouwen en overwegend 
omwille van de zeer sterk verdichte, zuurstofarme bodem en de verstoorde en 
wisselende waterhuishouding. Het eerste verslag van de BDB (maart 2009) over de 
Rabotsite stelt ondubbelzinnig dat de uitgangssituatie slecht is en dat ‘een heraanleg van 
het bodemprofiel (..) niet aan de orde is’. Mogelijk bedoelt men hier dat een heraanleg 
onrealistisch is. Noodzakelijkwijs ‘kunnen de ingrepen dan ook enkel gaan naar een 
maximale oppervlakkige afvoer van het neerslagoverschot’. In de zone waar de essen en 
de gewone platanen staan werd deze maatregel niet getroffen en de waterhuishouding 
op deze locatie blijft problematisch.  
 
Uit de lectuur van de ecologie van de gebruikte boomsoorten blijkt dat een dergelijke 
standplaats niet geschikt is of dat deze soorten niet geschikt zijn om op dergelijke 
gronden duurzaam te ontwikkelen. Enerzijds omwille van de bodemdichtheid en 
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anderzijds omwille van de hydrologische bodemeigenschappen. Naarmate de bodem 
verder kan uitrijpen en ontwikkelen zal deze ook wel verbeteren en meer mogelijkheden 
bieden. De gemeten bodemdichtheden zijn een belangrijke belemmering voor een 
normale wortelontwikkeling van nagenoeg alle boomsoorten. Bodemverdichting en 
wateroverlast zijn de voornaamste factoren die zorgen voor een verstoring van de water- 
en luchthuishouding waardoor de wortels uiteindelijk zuurstofgebrek hebben. Hierdoor 
worden vooral de dunne en niet-verhoute wortels beschadigd en wordt de opname van 
levensnoodzakelijk water en mineralen afgeremd. 
 
Bij een indringingsweerstand groter dan 1,5 MPa wordt wortelgroei geremd, vanaf 3 MPa 
is wortelgroei voor de meeste soorten onmogelijk (Joye, 2008; Atsma, 1992). De Vos 
(INBO, pers. mededeling) stelt dat wortelgroei nagenoeg onmogelijk wordt vanaf 3.5 
MPa. Hoe dan ook is de bodemdichtheid reeds op relatief geringe diepte groter dan 5-7 
MPa wat structureel ongunstig is. Door de ongunstige bodemomstandigheden wordt de 
vochtbuffering van de bodem en de wateropname door de bomen gehinderd waardoor 
feitelijke of fysiologische droogtestress ontstaat en de plantengroei en –conditie afneemt. 
  
De lijnvormige gelijkjarige uniformiteit van de essen- en platanenaanplanting zal danig 
verdwijnen voor zover dit plaatselijk al niet het geval is. Door de slechte boomgroei komt 
in mindere en in meerdere mate bladverlies, kroon- en boomsterfte voor. Deze 
symptomen komen voor bij de essen en – met uitzondering van gehele boomsterfte – 
ook bij de gewone platanen.  
 
3.3.4 Beoordeling van de plantdiepte 

 
Het Technisch Vademecum Bomen (Joye, 2009) stelt dat de plantput net zo diep moet 
zijn dat bij het aanplanten van de boom de wortelhals boven het maaiveld zit. Voor 
kluitbomen komt het erop neer dat de bovenkant van de kluit slechts met een dun laagje 
aarde moet bedekt worden en dat de wortelhals zichtbaar is boven de grond. Slechts 
enkele centimeters te diep planten kan de boomwortels in de problemen brengen. Bij 
veel (bos)bomen zit de meerderheid van de boomwortels in de bovenste 15 cm van de 
bodem. Hier zijn de meeste minerale voedingsstoffen en het meeste regenwater te 
vinden (Kozlowski & Pallardy, 1997). In een experiment, waarbij de wortelkluit van 
bomen meer dan 15 cm onder het maaiveld werd geplant, werd zes maanden na de 
planting meetbare stress bij de te diep geplante bomen aangetoond. De mate van stress 
was echter duidelijk afhankelijk van de boomsoort: stress kwam steeds voor, maar 
slechts bij één van de twee onderzochte soorten was die ernstig genoeg om visuele 
symptomen en belangrijke sterfte te veroorzaken (Wells et al., 2005). Deze verschillende 
tolerantie van boomsoorten tegen te diep planten wordt in andere studies bevestigd (o.a. 
Susan et al., 2005). Het lijdt echter geen twijfel dat te diep planten, zeker op 
standplaatsen met ernstige bodemverdichting zoals de Rabotsite, negatieve gevolgen 
heeft voor veel boomsoorten. Zo vonden Bryan et al. (2005) drie jaren na aanplanting 
een 40 % hogere sterfte bij Fraxinus pennsylvanica die 7.6 cm (3 inches) te diep geplant 
waren. 
 
Uit onze resultaten blijkt dat nagenoeg alle gecontroleerde bomen technisch gezien te 
diep geplant zijn. Bij slechts 1 boom zit de bovenkant van de wortelkluit gelijk met het 
maaiveld. Bij 14 bomen zit de wortelkluit 4 - 5 cm onder het maaiveld. Bij de 22 
resterende bomen (59 %) zit de bovenkant van de wortelkluit 7 tot 17 cm te diep onder 
het maaiveld. We vinden op de Rabotsite echter geen statistisch significant verband 
tussen het bladverlies van de essen en de plantdiepte. Dit sluit echter niet uit dat de 
plantdiepte één van de factoren is die, samen met andere factoren als bodemverdichting 
en het hoge zoutgehalte, bijgedragen heeft aan de slechte gezondheidstoestand van veel 
essen op de site. 
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3.3.5 Welke bomen kunnen eventueel nog worden gerecupereerd 

 
De gezondheidstoestand van de gewone platanen – ook al vertonen ze enig bladverlies 
- geeft momenteel geen aanleiding tot ernstige bezorgdheid. De vraag kan echter gesteld 
worden in welke mate het duurzaam behoud van deze bomen – met een vrij uitgroeiende 
kroon – realistisch is, gezien de algemene bodemcondities in combinatie met de al te 
smalle plantstrook. De bodem hier heel sterk verdicht en door de omgevende verharding 
is het doorwortelbaar bodemvolume beperkt. Het doorwortelbaar volume moet minstens 
ca 0,6-0,7m³ bodem / m² definitieve kroonprojectie bedragen (Joye, 2009). Door de 
beperkte groeiruimte kunnen de platanen hun voorziene grootte niet behalen en kunnen 
de noodzakelijke takvrije stamlengte van minstens 6-7 meter (i.v.m. het garanderen van 
een vrije doorrijhoogte van 4,5 meter) niet bereiken. Chemisch gezien vormt de hoge 
zoutconcentratie (cf. verslag BDB) en de lage voorziening aan bodemzuurstof door de 
bodemverdichting een beperking. 
 
De criteria die gehanteerd worden als uitgangspunt gebruikt om de te recupereren essen 
aan te duiden zijn vooral van pragmatische aard met voor ogen bomen met een 
evenwichtige boomkroon, voldoende hoge takvrije stam omwille van de vrije doorgang 
onder de bomen, een voldoende kwalitatieve doorgaande stam en een redelijke 
levensverwachting.  
 
De volgende basisregels werden gehanteerd wordt om bomen als praktisch onherstelbaar 
beschadigd te bestempelen en ze op te nemen in een lijst met “te kappen bomen” (cf. 
tabel 5):  

• een bladverliespercentage ≥40%; 
• kroonsterfte (taksterfte, code 23-14) >21%; 
• afgestorven stam in de kroon (code 31-14) 

 
De conditiegegevens van de bomen zijn getoetst aan deze criteria waarna een selectie is 
gemaakt van te behouden en te verwijderen bomen. Deze selectie is bijkomend getoetst 
aan het terreinbeeld van elke individuele boom (foto’s: cf. bijlage) om onlogische 
voorstellen maximaal te voorkomen.  
 
Deze dubbele aftoetsing levert een definitieve selectie van bomen op waarvoor 
verwijdering duidelijk te argumenteren is (technisch, visueel, levensverwachting) (tabel 
5). De eerder genoemde selectiecriteria zijn als uitgangspunt gebruikt. Bij het ruimtelijk 
uitzetten van deze selectie blijkt heel scherp dat de te verwijderen bomen zich 
hoofdzakelijk situeren in de geëxposeerde zone, ten noorden van het gerechtsgebouw, 
(waar relatief weinig bomen behouden blijven). De kans dat in deze zone in de nabije 
toekomst nog bomen zullen afsterven of zullen moeten verdwijnen lijkt dan ook 
aannemelijk. 
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Bomen met enkel een afgestorven topscheut (code 26-14 in bijlagen 1 en 2) worden niet 
noodzakelijk als onherstelbaar bestempeld aangezien deze mits enig meerwerk 
(aanbinden nieuwe topscheut, snoei) nog een aanvaardbare toekomst kunnen kennen. 
 
3.3.6 Hoe moeten de deze bomen verzorgd worden 

 
Een duurzame verzorging en instandhouding van de bomen begint bij een 
boomsoortenkeuze die rekening houdt met de standplaats en een correcte verzorging 
van de standplaats.  
De bodemomstandigheden en de mate waarin het park reeds is aangelegd blijken van die 
aard te zijn dat een fundamentele verbetering van de groeiomstandigheden op korte 
termijn niet realistisch lijkt. Maatregelen zoals het graven van bijkomende 
drainagesleuven en het voorzien van een degelijke irrigatie zullen in eerste instantie 
misschien wel vruchten afwerpen. Het gunstige effect zal echter progressief afnemen 
waardoor de conditie van de bomen weer zal afnemen. 
 
De conditie van de resterende bomen dient verder te worden opgevolgd. Het is immers 
niet uit te sluiten dat de essenziekte hier alsnog toeslaat en het bestand danig uitdunt. 
Het onderhoud en beheer van de te behouden bomen omvat voornamelijk het reguliere 
snoeionderhoud en daar waar nodig en wenselijk het selecteren en aanbinden van een 
nieuwe doorgaande scheut. 
 
Het behoud van de gewone platanen is op langere termijn weinig zinvol omdat het 
doorwortelbaar volume te klein is en omdat de bodemomstandigheden weinig perspectief 
bieden (compactheid en zoutconcentratie). 
 
3.3.7 Wat zijn mogelijke oplossingen  
 
Naast onze eigen bevinden worden ook de resultaten van het bodemonderzoek van de 
BDB mee in rekening gebracht bij het voorstellen van volgende mogelijk oplossingen: 
 

- aangezien een goede boomgroei op deze locatie niet evident is, is het aangewezen 
om in de toekomst te kiezen voor minder bomen en meer struiksoorten,  

- aanplanten van veeleer tolerante pioniersoorten (els, populier, wilg, valse acacia, 
sleedoorn, vuilboom,..); 

- aanplanten van klein plantsoen en geen hoogstammen aanplanten, klein 
plantsoen past zich vlotter aan de standplaats aan; voorzien van struweel of 
struiksoorten; 

- naarmate de opgaande vegetatie ontwikkelt, hierin selecteren en anticiperen op 
de feitelijke vegetatieontwikkeling; 

- inzaaien van soorten die de bodemontwikkeling en –verpleging ten goede komen 
(vlinderbloemigen,…); 

- de bodem optimaal verzorgen - rijpe compost oppervlakkig inwerken; 
- betreding met zware machines bij al te vochtige / natte bodemomstandigheden 

resoluut vermijden. 
 
 
CONCLUSIE 

 
De conditie van de aangeplante bomen in het Rabotpark is matig tot slecht. Als 
belangrijke oorzaken gelden de slechte bodemomstandigheden omwille van de sterke 
bodemverdichting, de verstoorde waterhuishouding, de grote hoeveelheden ingewerkt 
vers organisch materiaal en de hoge zoutconcentraties. Bijkomend beschikken de 
gewone platanen op termijn over te weinig doorwortelbare ruimte en de essen zijn 
grotendeels te diep geplant. De beste essen kunnen vooralsnog behouden worden maar 
een belangrijke onbekende factor voor het inschatten van de levensverwachting van de 
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essen is de nieuw opgedoken essenziekte die mogelijk voor bijkomende boomsterfte kan 
zorgen. 
 
Een redelijke boomgroei en een substantiële verbetering hierin is niet te verwachten en 
daarom wordt voorgesteld om in de toekomst de bodem maximaal te verzorgen en over 
te schakelen naar een park met minder bomen, meer struiksoorten en te kiezen voor 
eerder pioniersoorten.  
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