
5.2 Advies met betrekking tot verplantbaarheid

Het verplanten en/of optillen van de bomen is niet mogelijk, zoals beschreven in vorige hoofdstukken. 
Echter, er zijn wellicht mogelijkheden om de gewenste maaiveldhoogte te realiseren met behoud van 
bomen zonder dat deze verplant en/of opgetild hoeven te worden. 

In de huidige situatie is er in het wegprofiel een verloop wat betreft maaiveldhoogte te zien. Hierbij vormt 
de rijbaan het laagste punt en loopt de hoogte van het maaiveld richting de huizen op. De voorgenomen 
werkzaamheden bestaan uit het ophogen van het wegprofiel met maximaal 50 tot 60 cm en deze qua 
maaiveld hoogte te laten aansluiten op de dorpels van omliggende huizen. Hierbij zal ook ophoging van het
maaiveld rondom de bomen plaatsvinden. 

Normaal gesproken geeft het ophogen van het maaiveld met meer dan 10 cm een verhoogd risico op 
problemen wat betreft de zuurstofhuishouding in de bodem. Een afname of gebrek aan zuurstof in de 
bodem heeft wortelsterfte als gevolg en uiteindelijk vroegtijdige uitval van bomen. In dit geval spelen 
echter een aantal factoren een rol waardoor de situatie wat genuanceerder ligt en waardoor ophoging niet 
per definitie zuurstofproblemen als gevolg zal hebben: 

• In de parkeerstrook, uitstapstrook en het trottoir bestaat de bodem uit uiterst humusarm zand. Dit is substraat
wat in principe goed zuurstof doorlaat, waardoor ophoging niet direct tot zuurstofproblemen zal leiden. 
Daarnaast bevat het zand geen organische stof (dus geen zuurstofverbruik door omzetting organische stof in 
de bodem). Ook de laag zavel in de beplantingsstroken en het gazon, bevat weinig organische stof.

• De meeste bomen staan hoger ten opzichte van het huidige maaiveld van de rijbaan. Dat scheelt op sommige 
locaties circa 25 cm. Om tot de gewenste maaiveldhoogte te komen, is op deze plekken dus minder ophoging 
noodzakelijk.

• De voornaamste (opname) beworteling zit in de beplantingsstroken. Deze liggen in de huidge situatie hoger 
dan de rijbaan en behoeven dus geen/minder ophoging. 

Op basis van bovengenoemde punten adviseren wij om een plan uit te (laten) werken op welke wijze 
ophoging van het maaiveld met behoud van de bomen kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door slim om te 
gaan met maaiveldhoogtes, aanpassingen in het wegprofiel te maken en op te hogen met licht materiaal 
(zuurstof doorlatend).

Zo kan bij de bomen in het gras mogelijk een groot deel van het maaiveld (nagenoeg) op het huidige niveau
blijven. Het maaiveld kan dan vanaf de opgehoogde rijbaan geleidelijk aan richting de bomen aflopen, 
zodat ophoging minimaal blijft. Verder kan het risico op baststerfte door ophoging rond de stam op relatief 
eenvoudige wijze worden voorkomen door het plaatsen van een ruime (corten)stalen ring rondom de 
stam.


