Bomen en bouwen

Geachte lezer,
Bouwen en bomen, dat zijn twee dingen die nog steeds niet zo goed samen lijken te gaan.
Tijdens een bouwproject hebben bomen veel te verduren, veelal in verband met wortel
en kroon schades. De gevolgen van zware machines onder de kronen of bijvoorbeeld
bronbemaling worden niet overzien.
Een aannemer is dit misschien ook niet te verwijten, omdat hij
degene is die opkomt voor de belangen van een bouwwerk.
Echter het probleem bij de bomen is, dat meestal pas 5 tot 7
jaar later de symptomen zichtbaar worden, waardoor de boom
geleidelijk aan aftakelt. Uiteindelijk moet de boom dan toch nog
verdwijnen. Af en toe al direct na de bouw of zelfs tijdens de
bouw omdat de boom te gevaarlijk wordt voor de omgeving.
Soms worden bomen behouden onder druk van omwonenden, terwijl
elke vakman/vrouw u kan vertellen dat ze het werk niet zullen
overleven, omwonenden zijn in eerste instantie tevreden, maar door
het ontbreken van kennis zullen de bomen op den duur toch verdwijnen.
De opdrachtgever had zich in dit geval beter de moeite kunnen
besparen en de bomen meteen laten omzagen.
Maar het kan ook anders, namelijk met een Bomen Effect Analyse
voor bouw en aanleg.
De Bomen Effect Analyse ofwel BEA is een gestandaardiseerde beoordeling van mogelijke
effecten van bouw of aanleg voor bomen. Dat wil zeggen dat het onderzoek gebeurt volgens een
vast protocol. Hierdoor kan de boomtechnische kwaliteit van de beoordeling worden gewaarborgd
en kan worden voorkomen dat essentiële onderdelen onvoldoende of niet worden belicht. Het
uitgangspunt is immers te beoordelen of bouw of aanleg mogelijk is met behoud van de boom.
Daarom dient een BEA altijd antwoord te geven op de vraag;

Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of
aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm op deze standplaats,
duurzaam behouden blijven?
Wij willen u de BEA van harte aanbevelen bij het bouwen in het
groen, want groen geeft alles meerwaarde.
Wilt u meer weten bel dan; 055-3121041 of 06-53940687
Werken met BOUWMEESTER BOOMVERZORGING is werken met vakmensen,
mensen met plezier in het werk, het werken met bomen!
Lid van;

