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SAMENVATTING 
Op 27 augustus (en aanvullend 10 september) is op verzoek van de gemeente Het Hogeland 
een visuele boomveiligheidscontrole uitgevoerd bij 38 bomen aanwezig rond de kerk en het 
aanpalende kerkhof te Adorp. Het betrof hierbij 20 witte paardenkastanjes, 15 gewone essen, 
2 gewone platanen en 1 zwarte els. 

Tijdens de beoordeling is naar voren gekomen dat 28 bomen conditioneel als goed zijn 
beoordeeld en 8 bomen over een verminderde (redelijke) conditie blijken te beschikken. 
Daarnaast beschikken 2 bomen over een matige conditie. Bij 1 boom zijn vruchtlichamen van 
een zwam geconstateerd, terwijl 1 boom een mogelijke zwamaantasting zou kunnen hebben. 
Bij 8 gewone essen is een lichte aantasting van essentaksterfte geconstateerd, daarnaast is bij 
7 witte paardenkastanjes Kastanjebloedingsziekte geconstateerd. Geadviseerd wordt: 

 23 bomen te snoeien, 
 9 bomen te onderwerpen aan een Nader technisch Onderzoek (NTO), 
 Alle witte paardenkastanjes in de periode oktober-december te controleren op de 

aanwezigheid van de gewone oesterzwam, 
 Alle witte paardenkastanjes in de periode november-maart te controleren op de 

aanwezigheid van het fluweelpootje, 
 Het bestand witte paardenkastanjes jaarlijks te inspecteren. 
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1. Inleiding 
In augustus en september 2020 heeft Stedelijk Groen bv in opdracht van gemeente Het 
Hogeland een visuele boom-veiligheidscontrole uitgevoerd bij 38 bomen (20 witte 
paardenkastanjes, 15 gewone essen, 2 gewone platanen en 1 zwarte els) rond/nabij de kerk en 
het aanpalende kerkhof, gelagen aan de Torenweg te Adorp.  De bomen vormen een min of 
meer rechthoekige beplanting en staan rond het terrein van de kerk en het kerkhof. 
Uitzondering zijn 2 gewone platanen die op het belendende schoolterrein staan. De bomen 
rond de kerk en op het oude gedeelte van het kerkhof zijn naar schatting circa 70 jaar oud. De 
bomen rond het nieuwe gedeelte van het kerkhof zijn naar schatting circa 25 jaar oud. Een 
bijzonderheid is dat de gewone essen bij de kerk op hoogte zijn veredeld; dit systeem van 
“zoogenten” wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer toegepast. 

Bij de opname is de nummering gebruikt zoals die in het gemeentelijk boombeheer systeem 
gebruikt wordt. De bomen zijn individueel genummerd en weergegeven op een schematische 
kaart. In onderstaande afbeelding 1 staat de situering van het onderzoeksgebied weergegeven. 

 
Afbeelding 1; Situering kerk en kerkhof te Adorp 
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Afbeelding 2 en 3 geeft de locatie van de onderzochte bomen weer met de bijbehorende 
boomnummers.  

  
Afbeelding 2; Uitsnede uit boombeheersysteem (noordelijk deel) 
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Afbeelding 3; Uitsnede uit boombeheersysteem (zuidelijk deel)  
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2. Boomveiligheidscontrole 

2.1 Werkwijze 
Bij de bomen is sprake van een verhoogde gevaarzetting (oudere bomen aan drukke weg). Om 
die reden geldt hier de verhoogde zorgplicht. De hierbij behorende boomveiligheidscontrole 
is uitgevoerd door middel van de VTA methode (Visual Tree Assessment). Hierbij wordt de 
boomveiligheid (breukvastheid en stabiliteit) beoordeeld op grond van de structuur van een 
boom en zijn groeigedrag. Er wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van 
houtrotveroorzakende schimmels, slecht aangehechte takken, rottingen en holten. De conditie 
van de bomen is bepaald. volgens de methodiek van Dr. A. Roloff (bijlage 1). 

2.2  Resultaten 
De uitgebreide resultaten van de boomveiligheidscontrole zijn opgenomen als bijlage 2. De 
tabellen 1 t/m 3 geven een samenvatting van de onderzoeksresultaten. 

Tabel 1  Conditiebepaling 
  

Conditie Aantal Percentage 

Goed 28 74 

Redelijk 8 21 

Matig 2 5 

Slecht 0 0 

Afgestorven 0 0 

Totaal 38 100 

 

Tabel 2   Conclusie boomveiligheidscontrole 
 

Conclusie Aantal Percentage 

Goedgekeurd 11 29 

Attentieboom 17 45 

Risicoboom 10 26 

Afgekeurd 0 0 

Totaal 38 100 
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Tabel 3   Te nemen maatregelen 
 

Maatregel Aantal 

Snoeien 23 

Nader onderzoek 9 

Vellen 0 

 

2.3 Toelichting resultaten 
Bij een relatief belangrijk gedeelte van de bomen (23 stuks) is (zwaar) dood hout 
geconstateerd, dat op korte termijn (3 maanden) verwijderd dient te worden.  

Daarnaast zijn is bij 1 boom een  (houtrotveroorzakende) zwam aangetroffen, terwijl bij een 2de 
boom een verdachte zwam is aangetroffen. Het gaat hierbij om de zadelzwam en wellicht de 
korsthoutskoolzwam. Ook zijn er 3 bomen die zogenaamde leakpits vertonen die een gevolg 
zijn van de kastanjebloedingsziekte. Verder zijn er bij 3 bomen holtes op hoogte waargenomen. 
De mate van de gebreken en aantastingen dient nader technisch onderzocht te worden. Als 
laatste dient vermeld te worden dat kronen van de witte paardenkastanjes langs het voetpaadje 
aan de noordzijde van het kerkhof zich terug lijken te trekken.  

 

3. Achtergrond aantastingen 
In dit hoofdstuk wordt de relatie gelegd tussen de aangetroffen aantastingen en de mogelijke 
gevolgen van deze aantasting in relatie tot de gevaarzetting. Achtereenvolgens worden de 
waargenomen aantastingen kort beschreven, waarna ook de secundaire aantastingen die op 
kunnen treden worden beschreven. Hierbij is het van belang om te benadrukken dat er bij de 
gewone essen op dit moment voor een deel sprake is van een lichte aantasting en dat er naar 
verwachting voorlopig nog geen secundaire aantasting zullen optreden.  
 
Ook aangaande de paardenkastanjes geldt dat er op dit moment nog geen secundaire 
aantastingen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte zijn waargenomen. Er dient in de 
toekomst echter terdege rekening mee gehouden te worden dat deze aantastingen op kunnen 
treden.  
 
Vanwege het feit dat het onderzochte bomenbestand uit ziektegevoelige soorten bestaat, is 
het in het kader van de zorgplicht aanbevelenswaardig om de bomen aan te merken als 
attentiebomen. Jaarlijkse controle draagt bij om schade te voorkomen, dat voort kan vloeien 
uit de hieronder beschreven ziektebeelden.  
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Essentaksterfte (Chalara fraxinea) 
Sinds 2010 heeft de es te lijden van een voor Nederland nieuwe aantasting. De oorzaak is een 
infectie door de schimmel Chalara fraxinea. Het is de vegetatieve of ongeslachtelijke vorm van 
de schimmel en werd pas in 2006 voor het eerst beschreven. De geslachtelijke vorm is 
Hymenoscyphus pseudoalbidus. Opvallend is dat de aantasting plaatselijk zeer sterk optreedt, 
iets wat voor een deel is toe te schrijven aan het gebruik van bepaalde klonen. Daarnaast 
wekken sommige populaties van zaailingen (zeldzaam in Nederland) de indruk dat er mogelijk 
sprake is van een vorm van tolerantie of wellicht zelfs resistentie. De mate van aantasting wordt 
in zes klassen onderverdeeld. Ernstig aangetaste essen zijn gevaarzettend, daar hun 
breukvastheid en stabiliteit sterk kan verminderen als gevolg van de afstervende kroondelen 
(vallende takken), maar ook stambreuk als gevolg van een bodemgebonden secundaire 
schimmelplagen (Phytophtora en/of honingzwam), of ook door stamvoetnecrose kan 
optreden.  
 
Honingzwam (Armillaria mellea) 
Gevaarlijke zwam die witrot veroorzaakt, met name in het wortelgestel en die het cambium van 
de boom aantast, zodat de boom naast conditieverlies in korte tijd (zeer) gevoelig wordt voor 
windworp. Advies is om een aangetaste boom altijd te verwijderen en de stobbe en wortel-
resten zo compleet mogelijk te verwijderen, aangezien deze nog jarenlang als voedselbron 
kunnen dienen. 
 
Zadelzwam (Polyporus squamosus) 
Grote waaiervormige zwam die vaak in groepen voorkomt op oude snoeiwonden. Deze zwam 
veroorzaakt witrot in het kernhout van de stam of takken, terwijl het spinthout intact blijft. Als 
gevolg van het rotten van het kernhout kan stam- of takbreuk optreden, doordat het spinthout 
intact blijft gaat de conditie als gevolg van een aantasting van de zadelzwam niet achteruit. 
 
Kastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv aesculi) 
De kastanjebloedingsziekte is een aantasting door een bacterie en laat een opeenvolging van 
symptomen zien. Allereerst verschijnen op de stam roestbruine vlekken. Deze kunnen zich snel 
verspreiden over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de boom 'bloedt' als het 
ware. Het vocht is in eerste instantie vrij helder maar verkleurt snel naar donkerbruin en wordt 
stroperig, waarna het min of meer ‘versuikerd’. Daarna gaat de bast onder de vlekken rotten 
en sterven bastbanen uiteindelijk af. Ondanks dat veel paardenkastanjes deze aantasting in 
eerste instantie goed lijken te weerstaan, vallen veel exemplaren in een later stadium ten prooi 
aan secundaire aantastingen als de oesterzwam het fluweelpootje (zie verder). Juist deze 
combinatie maakt dat breukgevoeligheid van stam- of kroondelen kan optreden.  
 
Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreanus) 
De gewone oesterzwam is een zwakteparasiet die vaak in groepen op de stam van verzwakte 
loofbomen voorkomt. Is er sprake van zwamvorming in de vorm van oesterzwammen dan 
wordt het kernhout aangetast en ontstaat er een verhoogde kans op stambreuk. Een 
conditioneel sterke boom kan de afbraak van het hout jarenlang compenseren met jaarlijkse 
houtaangroei. 



Stedelijk Groen bv 
VTA Bomen Kerk Adorp 

11 

 
 

 

bij zware en langdurige aantastingen kan dit leiden tot windworp. Wanneer deze zwam samen 
met het fluweelpootje voorkomt is er sprake van een verhoogde kans op tak- en stambreuk en 
dient de boom versneld gekapt te worden. 
 
Fluweelpootje (Flammulina velutipes) 
Zwam die in de wintermaanden in bundels uit stammen en gesteltakken tevoorschijn komt. 
Sinds circa 10 jaar zien we dat paardenkastanjes die door de kastanjebloedingsziekte zijn 
aangetast in veel gevallen gevoelig worden voor secundaire aantastingen en aangetast kunnen 
worden door onder meer het fluweelpootje. Indien dergelijke bomen aangetast zijn door het 
fluweelpootje (Flammulina velutipes), vaak in combinatie met de oesterzwam, betekent dat in 
het geval van de paardenkastanje dat dit een voorbode is van stam en takbreuk! Dergelijke 
bomen dienen dan ook te allen tijde verwijderd te worden, waarbij een noodkapprocedure 
gevolgd moet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 4; Gewone essen voorzijde kerk met vergroeiingen (entplaatsen) op 1,5 m hoogte  
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3. Conclusie en advies 
 

4.1 Conclusie 
Ongeveer driekwart van de bomen (74%) beschikt over een goede conditie, terwijl 21% over 
een redelijke conditie beschikt. Slechts 5% van de bomen beschikt over een matige conditie. 

Bij 24% van de bomen zijn afwijkingen of gebreken aangetroffen die een nader technisch 
onderzoek rechtvaardigen dan wel eisen. Bij 61% van de bomen is een beheersmaatregel 
noodzakelijk om de boom van (tijdelijk) verhoogd risico naar aanvaard te krijgen. Bij 1 boom 
dient de vraag gesteld te worden in hoeverre de omstandigheden dusdanig aangepast kunnen 
worden (herstellen oude maaiveld bij boom 29/8844) dat de boom duurzaam behouden kan 
blijven.  

Er zijn (voorlopig) geen bomen afgekeurd en er hoeven op dit moment geen bomen geveld te 
worden. 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5; Oude paardenkastanjes langs voetpad (potentieel verhoogde gevaarzetting) 
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4.2 Advies uit te voeren beheermaatregelen 
Wij adviseren u om de onderstaande beheermaatregelen uit te voeren. Voor de boomnummers 
verwijzen wij naar Bijlage 2. Voor de locatie van de bomen wordt verwezen naar afbeeldingen 
2 en 3. 

a) Nader onderzoek (9 x) 

 Bij 6 risicobomen is er sprake van een holte in de stam (al dan niet zichtbaar), of 
een  ander gebrek of aantasting die nader onderzocht dienen te worden (zie 
bijlage). Wij adviseren u om bij deze bomen een nader onderzoek uit te voeren naar 
de breukgevoeligheid van de stam (op basis van vaststellen restwanddikte). Bij 2 
bomen dient de soort- en mate van zwamaantasting vastgesteld te worden en bij 
2 bomen dient de aanhechting en/of staat van een gesteltak nader onderzocht te 
worden.  

b)    Snoeien (23 x) 

 Bij 23 bomen is sprake van dood hout en/of een mechanische overbelasting. Deze 
bomen dienen daarom gesnoeid te worden. 

 Bij 2 van bovengenoemde 23 bomen gaat het om zwaar dood hout. 
 

4.3 Advies frequentie boomveiligheidscontrole 
Wij adviseren u om de boomveiligheidscontrole van het gehele bomenbestand jaarlijks uit te 
voeren. Deze frequentie is bepaald aan de hand van: 

 De aard en infectiedruk van de verschillende aantastingen (essentaksterfte en 
kastanjebloedingsziekte) en de mogelijke secundaire aantastingen die kunnen 
voortvloeien uit de reeds vastgestelde aantastingen (parasitaire zwammen), 

 De locatie van de boom (gevaarzetting). 
 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport werd opgemaakt te Glimmen, om te dienen waar nodig. 
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BIJLAGE 1    Conditiebepaling  
Roloff beschrijft met name de verandering van het vertakkingspatroon bij afname van de 
conditie. Bij de conditiebepaling van de bomen is gebruik gemaakt van vier classificaties, te 
weten; goed (0), redelijk (1), matig (2) en slecht (3). In figuur 1 is de conditiebepaling volgens 
de methodiek van    Prof. Dr. A. Roloff toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 Classificaties conditiebepaling (naar: Roloff, 1989) 
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BIJLAGE 2  Resultaten boominventarisatie 
  



Nr. Id. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Diameter 
(cm)

Hoogte
klasse 
(m)

Conditie 
(Roloff)

Dood 
hout Gebreken/ aantastingen Memo advies Status Maatregel

1 11247 Fraxinus excelsior Gewone es 65 18-24 1/2 x ETS licht stadium (kan last hebben van nieuwe bestrating) Attentieboom Snoei
2 9559 Fraxinus excelsior Gewone es 46 18-24 0 x holte op 180 cm WZ 25 cm diep Attentieboom Snoei

3 9560 Fraxinus excelsior Gewone es 48 18-24 1 x ETS licht NTO: Aanhechting gesteltak boven weg controleren Risicoboom Snoei

4 11248 Fraxinus excelsior Gewone es 53 18-24 0 x 2 stuks ingerotte snoeiwond op 6 meter hoogte NTO: controle restwanddikte Risicoboom Snoei

5 9561 Fraxinus excelsior Gewone es 53 18-24 0/1 x Zwaar dood hout Attentieboom Snoei

6 9562 Fraxinus excelsior Gewone es 47 18-24 0/1 x ETS licht (lijkt overgroeid) Zwaar dood hout Attentieboom Snoei

7 11249 Fraxinus excelsior Gewone es 47 15-18 0/1 x Lekplek op 5 meter hoogte ZZ. Twee snoeiwonden daarboven met 1 zwamrest NTO: controle restwanddikte/determinatie zwam Risicoboom Snoei

8 9564 Fraxinus excelsior Gewone es 56 18-24 0/1 x Attentieboom Snoei

9 11250 Fraxinus excelsior Gewone es 49 18-24 0 x Attentieboom Snoei

10 9565 Fraxinus excelsior Gewone es 43 18-24 0 x ETS licht Attentieboom Snoei

11 9566 Fraxinus excelsior Gewone es 54 24 + 0 x Attentieboom Snoei

12 11251 Fraxinus excelsior Gewone es 59 24 + 0/1 x ETS licht, Ingerotte sniewond in gesteltak op 7 m NTO: controle restwand Risicoboom Snoei

13 9567 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 53 18-24 0 Goedgekeurd

14 9568 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 78 24+ 0 Ingestorven bastbaan  0-4 m WZ en NZ (goede callusvorming, KBZ zeer licht  (oud) Goedgekeurd

15 9569 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 54 24+ 0 Goedgekeurd

16 9570 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 68 24+ 1 x Lekplek op stam 1,5 m hoogte WZ (bij openbreken zeer veel vocht) Jaarlijkse controle Attentieboom Snoei

17 9571 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 72 24+ 0 x Lekplek op stam 1,5 m hoogte WZ Jaarlijkse controle Attentieboom Snoei

18 11253 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 59 18-24 0 x Attentieboom Snoei

19 9572 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 69 24+ 0 x Rib (oude vorstscheur) Attentieboom Snoei

20 11254 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 70 24+ 0 Ingestorven bastbanen OZ , Holte op 3 m NTO: controle restwand Risicoboom

21 9574 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 72 24+ 0 KBZ, plakoksel gesteltak, ingestroven bastbaan 2-5 m hoogte WZ NTO: controle gesteltak Risicoboom

22 9579 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 96 18-24 1/2 x KBZ, terugtrekkende kroon Attentieboom Snoei

23 11256 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 89 18-24 0/1 x KBZ Attentieboom Snoei

24 9578 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 81 18-24 0 Mogelijk Korsthoutskoolzwam!, kroon trekt zich terug NTO: determinatie zwam Risicoboom

25 9577 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 90 18-24 0 x KBZ, Zadelzwam uit oude snoeiwond bij aanhechting zware gesteltak NTO: controle restwand Risicoboom Snoei

26 9576 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 79 18-24 0 x KBZ, terugtrekkende kroon Attentieboom Snoei

27 11255 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 82 24+ 0 x Holte in gesteltak WZ, ingestorven bastbaan 2de gesteltak NTO: controle restwand Risicoboom Snoei

28 8845 Platanus x hispanica Gewone plataan 51 24+ 0 Goedgekeurd

29 8844 Platanus x hispanica Gewone plataan 54 18-24 0 Stamvoet (en dus groeiplaats) begraven in speelheuvel Jaarlijkse controle (idealiter heuvel of boom verwijderen) Risicoboom

30 11257 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 52 12-15 0 Plakoksel Goedgekeurd

31 9584 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 39 9-12 0 Goedgekeurd

32 11258 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 49 9-12 0 Ingestorven bastbaan Goedgekeurd

33 9582 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 50 12-15 0 KBZ, holte op 2,2 m hoogte NZ 25 cm diep Goedgekeurd

34 8834 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 23 6-9 0 Onderstandig aan boom 35 Goedgekeurd

35 8835 Fraxinus excelsior Gewone es 53 15-18 0 x ETS licht, plakoksel Attentieboom Snoei

36 8836 Fraxinus excelsior Gewone es 43 12-15 0 x ETS licht Attentieboom Snoei

37 8837 Fraxinus excelsior Gewone es 42 12-15 0 ETS licht Goedgekeurd

38 8838 Alnus glutinosa Zwarte els 32 9-12 0 Lekplek op stam Goedgekeurd
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