Voorwaarden bomen en bouwen - Enschede
Bij bouwwerkzaamheden rondom bomen is de bomenposter “Werken rond bomen” van de
vereniging Stadswerk van toepassing. Deze poster is te bestellen of te downloaden op
www.bomenposter.nl.
Een aantal belangrijke voorwaarden ter bescherming van bomen, zoals genoemd op de
bomenposter “Weken rond bomen”, zijn hieronder in het kort voor u samengevat. Voor de
volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de bomenposter “Werken rond bomen”.
Boombescherming:
Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (vanaf 10 cm tot
minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied;
Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag
van materiaal en materieel alleen toegestaan met toestemming via een door de
opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar
brengen.
Bescherm de wortel- en kroonprojectie* van de bomen op het werkterrein door een
duidelijke afzetting (denk b.v. hekken, schutting enz);
Binnen de wortel- en kroonprojectie van de bomen op het werkterrein mogen geen
bouw- of directieketen staan, materialen opgeslagen worden, grond worden verhoogd
of verlaagd, grondverdichtende werkzaamheden plaatsvinden en mag niet gereden
worden;
Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de wortel- en kroonprojectie
van de boom en wortels mogen niet beschadigd of afgesnoeid worden;
Een bouwput of sleuf tegen de wortel- of kroonprojectie van een boom mag niet langer
dan 3weken open liggen;
Blootliggende wortels moeten beschermd worden tegen uitdroging en vorst;
Bij grondwateronttrekking moeten bomen waarop dit van invloed is beschermd worden
tegen uitdroging. Dit geldt ook voor de bomen die buiten het werkterrein staan;
Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig
afgevoerd te worden; lozingen in bodem en/of oppervlaktewater en begraven is nooit
toegestaan.

* Wortel- en kroonprojectie:
Dat is de rand van de kroon op de grond geprojecteerd. (Zie tekening)
De kroonprojectie (en meestal nog anderhalve meter daarbuiten) geldt als de
zone waarin zich gewoonlijk de meeste wortels bevinden. Het is dus schadelijk
voor de boom om binnen die zone te graven. Als een boom een zuilvorm heeft
(veel hoger dan breed is) is het wortelstelsel natuurlijk veel groter dan de
kroonprojectie.

