
                     

  

 

Boomadvies rapportage bij visuele inspectie 

Door uw Boomadviseur, Gerke Tempelman 

Eigenaar: naam  

Locatie: adres 

Inspectiedatum: 26-03- 2021 

Boomnummer: 1(geel omcirkeld) 

Uw adviseur: Gerke Tempelman  

 

Algemene beschrijving: De beuk staat in de achtertuin in het gazon. Zoals de meeste oude 

beuken heeft de boom een oppervlakkig wortelgestel. De conditie is voldoende, er zijn 

regelmatige groeischeuten zichtbaar. Er zijn dode takken aanwezig in de kroon. Door deze takken 

is de kroon onvoldoende en maakt het de boom een 'risicoboom'. Het risico is uitbreken van 

takken met mogelijk schade en/of letsel tot gevolg. Na het verwijderen van de dode takken is de 

kroon weer voldoende en een boom zonder gebreken. Het advies is dan ook de dode takken te 

laten verwijderen door een gecertificeerde boomverzorger met het certificaat 'European 

Treeworker'. Omdat de beuk ook takken heeft boven grondgebied van derden  is er een wettelijk 

urgentie van snoei binnen 6 maanden gesteld. Gezien de leeftijd van de boom is het wijs de 

boom jaarlijks te laten inspecteren. 

Boomsoort: rode beuk, Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’ 

 

Hoogte/Omtrek: 20,60 meter/320cm 

(gemeten) 

 

Leeftijd (geschat): 125-150 jaar 

 

Conditie/toekomstverwachting: 

voldoende / meer dan 15 jaar 

 

Kroon: onvoldoende door dode takken 

Groeiplaats: voldoende 

Stamvoet: voldoende 

Stam: voldoende 

Fauna: duivennest aangetroffen 

Ziekten en plagen: nvt 

Bijzonderheden: gemeentelijke 

monumentale boom 



                     

 

Uitleg en kenmerken van de classificatie van de opgenomen punten  

Voldoende: Boom groeit proportioneel zonder noemenswaardig verstoorde groeikenmerken. 

Hierbij is de verwachte levensduur meer dan 15 jaar. 

Er zijn geen noemenswaardige gebreken aangetroffen. 

Onvoldoende: Boom heeft stagnerende groei met zichtbaar verstoorde groeikenmerken  

Hierbij is de verwachte levensduur 5-15 jaar. 

Er zijn gebreken aangetroffen die door een maatregel zijn op te lossen(dode takken) of gebreken 

die niet direct risico vormen maar in de gaten gehouden moeten worden(jaarlijkse inspectie) 

 

Slecht:  De groei is gestagneerd en er zijn duidelijke afstervingsverschijnselen. 

Hierbij is de verwachte levensduur 1-5 jaar. 

Er zijn gebreken aangetroffen die mogelijk zijn op te lossen(specifieke snoei), nader onderzocht 

dienen te worden(zwammen en/of holtes en rotting), hierbij is jaarlijkse inspectie altijd 

noodzakelijk. 

 

Zeer Slecht: De boom is dood of vrijwel afgestorven. 

Bij een levensduur van minder dan1 jaar is er geen mogelijkheid tot behoud. 

De aangetroffen gebreken zijn van die mate dat herstel of behoud geen optie meer is. 

 

 

Snoei advies: onderhoudssnoei, verwijderen  van dode takken. 

Advies groeiplaats: mogelijk inzet om bodemleven te verbeteren door bovengrond te beluchten. 

Het toevoegen van specifieke wormen is daarbij passend. 

Advies algemeen: jaarlijkse inspectie maart/april 2022 
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