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1 PROJECTGEGEVENS
1.1 ADM IN IS T RA T I EV E P R O J EC T G EG E V ENS
Tabe1 geeft de algemene projectgegevens weer.
Tabel 1 BEA algemene projectgegevens
Methodiek BEA

Handboek Bomen 2018 I H16 I Bomen Effect Analyse (BEA)

Projectnaam (kenmerk)

Bestemmingsplan Dorpsplein 18 Riel

Projectcode

NL.IMRO.0785.BP2018002Dorpsplei-vo01
(Bestemmingsplannummer)

Projectlocatie

Dorpsplein 18 Riel

Projectstatus

Voorlopig Ontwerp (Voorontwerp)

Opnamedatum BEA

29 mei 2018

Opdrachtgever
BEA contactpersoon

Verschel & Van Dun B.V.
Dhr. N. Schellekens

Opdrachtnemer
BEA-adviseur

Boomadviesbureau Duifhuizen
Jan Wildschut (ir)
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1.2 P ROJ EC T T EK E NI NG ( E N )
Afbeelding 1 geeft het bestemmingsplangebied weer.

Afbeelding 1: Bestemmingsplangebied Dorpsplein 18 Riel;
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2 BOMENINVENTARISATIE (NULMETING)
De 5 bomen die zich bevinden binnen de invloedssfeer van de bestemmingsplangebied zijn
handmatig ingemeten, ingetekend op een plattegrond en geïnventariseerd. De
boomnummers corresponderen met de nummers op de plattegrond (afbeelding 2). Tabel 2
geeft de resultaten van de inventarisatie weer. De afbeeldingen 3 t/m 8 vormen een
toelichting bij de resultaten.

Afbeelding 2: Bomen 1 t/m 5 en hun kroonprojectie binnen het bestemmingsplangebied;

Nr. Boomsoort

Leeftijdsklasse

Stamdiameterklasse

Boomhoog- Kroondi- Con- BVCToekomstteklasse
ameter
ditie Gebreken verwachting

1

Fagus
sylvatica

50 tot 75 jr

40 tot 60 cm

18 tot 24 m 15 m

Goed Geen

> 15 jaar

2

Fagus
sylvatica

50 tot 75 jr

40 tot 60 cm

18 tot 24 m 15 m

Goed Geen

> 15 jaar

3

Fagus
sylvatica

50 tot 75 jr

40 tot 60 cm

18 tot 24 m 15 m

Goed Geen

> 15 jaar

4

Fagus
50 tot 75 jr
sylvatica
Atropunicea

40 tot 60 cm

18 tot 24 m 15 m

Goed Geen

> 15 jaar

5

Fagus
50 tot 75 jr
sylvatica
Atropunicea

40 tot 60 cm

18 tot 24 m 15 m

Goed Geen

> 15 jaar

Tabel 2 Resultaten inventarisatie;
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Afbeelding 3: De kroonprojectie van de 5 beoordeelde bomen t.o.v. de perceelgrens;

Afbeelding 4: De bomen 1 t/m 3 vanuit oostelijke richting;
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Afbeelding 5: De bomen 5 en 6 (bruine beuken) vanuit noordoostelijke richting;

Afbeelding 6: de bomen 4 (links) en 5 (rechts) vanuit het Dorpsplein (westelijke richting);
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Afbeelding 7: De bomen 4 (links) en 5 (rechts) vanaf het dak van nr. 19.
De takvrije ruimte onder de kronen bedraagt 6-8 meter;

Afbeelding 8: Zicht vanaf dak nr. 19. De kroonprojecties van de
5 bomen strekken zich uit tot ongeveer de helft van de huidige
bebouwing (meer dan de helft van het perceel);
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3 BOOMKWALITEIT EN STATUS NULMETING
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde bomeninventarisatie (Hoofdstuk 2) is de
actuele boomtechnische kwaliteit en status van de bomen beoordeeld in relatie tot een
duurzame handhaving .
Vraagstelling: ‘Is de boom boomtechnisch geschikt voor een duurzame handhaving en heeft
de boom een bijzondere boomwaarde?’(onder duurzaam wordt verstaan een
toekomstverwachting van ten minste 15 jaar).
De boomtechnische kwaliteit van de 5 bomen is beoordeeld als “Goed (++)”, dat wil zeggen
dat er geen boomtechnische beperkingen aanwezig zijn. De bomen hebben geen bijzondere
boomwaarde (beleidsstatus III: ‘Functionele laan- en parkbomen zonder een specifiek
benoemde beleidsstatus’).
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4 PROJECTINVLOED
Vraagstelling: ‘Wat is de verwachte projectinvloed in relatie tot de duurzame handhaving
van de boom/bomen?’
Het uitganspunt bij de analyse van de projectinvloed is de maximale invulling die het
bestemmingsplan toestaat. Deze betreft volledige bebouwing van het bouwvlak, met een
maximale goot- en bouwhoogte van 3 m in de zuidwestelijke grens en een maximale goot- en
bouwhoogte van respectievelijk 7 en 11 meter op de rest van het bouwvlak.
Om de projectinvloed inzichtelijk te maken zijn de contouren van de kroonprojectie(s) van
de 5 bomen op schaal ingetekend op de plattegrond met het bestemmingsplangebied
(afbeelding 9). Hieruit wordt direct duidelijk dat ruim de helft van het
bestemmingsplangebied zich bevindt binnen de kwetsbare boomzone (= kroonprojectie +
1.5 m).
De verwachte projectinvloed (eventuele bouwactiviteiten) in relatie tot de duurzame
handhaving van de bomen wordt daarom beoordeeld als “Zeer slecht” (X), d.w.z.: volledige
bebouwing van het bestemmingsplangebied heeft een fatale belemmerende invloed op de
duurzame handhaving van de bomen.

Afbeelding 9: Kroonprojectie van de 5 bomen ten opzichte van het bestemmingsplangebied;
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5 BEA CONCLUSIE
Bij de maximale invulling die het bestemmingsplan toestaat, namelijk volledige bebouwing
van het bouwvlak, is het niet mogelijk de 5 bestaande bomen duurzaam te handhaven.
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6 BOMENBALANS
Tabel 3 geeft de bomenbalans weer van de bomen binnen de BEA.

Tabel 3 Bomenbalans
Totaal aantal bomen BEA

5

Aantal beoordeelde bomen

5

Aantal te vellen bomen

5
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