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Geachte heer Den Hond,

Na aanleiding van uw verzoek hebben wij op dinsdag 12 januari 2021 een boomveiligheidscontrole
uitgevoerd bij de bomen in de diverse gemeenschappelijke tuinen in de Vogeldorp te Amsterdam.
De resultaten van deze boomveiligheidscontrole worden in dit briefrapport beschreven.

Gegevens boomveiligheidscontrole
Op 12 januari 2021 zijn de bomen staande in de diverse gemeenschappelijke tuinen van de VvE
Vogeldorp geïnventariseerd en visueel geïnspecteerd door Marco Buring.
Deze beoordeling is zowel biologisch als mechanisch met inbegrip van randfactoren als standplaats
en omgevingsfactoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTA-methode (Mattheck & Breloer,
1995), SIA-methode (Wessoly, 1995, 1996, Wessolly & Erb, 2014) en IBA-methode (Reinartz &
Schlag, 1996). Uit de visuele beoordeling zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Bevindingen
De meeste bomen zijn op onderhoudsbeeld
De bomen met de nummers; 10, 11, 12 en 13 zijn waarschijnlijk door bewoners neergezet en slecht
onderhouden.
Om de bomen met de nummers; 11, 12,13 en 14 zijn plastic kuipen/randen geplaatst. Deze gaan op
den duur een goede ontwikkeling van de bomen belemmeren.
Boom 17 is waarschijnlijk door bewoners neergezet en beschadigd door klimplant tevens zit hier een
deels in de stam gegroeide boompaal en zijn er waslijnen geplaatst die de boom afknellen.
In boom 18 is een waslijn geplaatst die de boom afknelt
In boom 22 zijn 2 schommellijnen geplaatst die de boom afknellen.
In boom 26 zit een deels in de stam gegroeide boompaal die de stamgroei van de boom belemmerd.
In boom 27 zitten diverse plankjes met spijkers vast. Deze dreigend in de stam te vergroeien en de
stamgroei en ontwikkeling van de boom belemmerd.
Er bevindt zich licht dood hout in de boomkronen van de oudere Berken, gezien de leeftijd blijven de
Berken dit vanwege matige conditie vormen.
Bij geen van de bomen is visueel directe gevaarzetting of ernstige gebreken waargenomen.
Wel is visueel bij de bomen met boomnummers 1,3,6,7,17,19,25,30 en 33 een matige conditie en bij
de bomen met boomnummers 10 en 37 een slechte conditie vast gesteld.

Advies
Gezien er visueel niet directe gevaarzetting of ernstige gebreken zijn waargenomen is ons advies
onderhoud snoei uit te voeren in 2022. Voor recent aangeplante bomen is er nog sprake van
begeleiding snoei, aangezien de onderste takken op termijn nog teveel gaan doorhangen.
Door de recent aangeplante bomen tijdens onderhoud op te kronen wordt er voor gezorgd dat de
uiteindelijke takvrije zone bereikt wordt zodat er onder de bomen ruimte is voor alle functies van de
binnentuinen.
Bij dit onderhoud wordt eveneens aanwezig licht dood hout, slechte takken en het waterlot op de
stammen en zware armen verwijderd.
Bij de bomen met de nummers; 11, 12,13 en 14 de plastic kuipen/randen verwijderen. Deze gaan op
den duur een goede ontwikkeling van de bomen belemmeren.
Bij boom 17 de klimplant, de deels in de stam gegroeide boompaal en de waslijnen verwijderen die de
boom afknellen.
Bij boom 18 de waslijnen verwijderen die de boom afknelt
Bij boom 22 de 2 schommellijnen verwijderen die de boom afknellen.
Bij boom 26 de deels in de stam gegroeide boompaal die de stamgroei van de boom belemmerd
verwijderen.
Bij boom 27 de diverse plankjes met spijkers verwijderen. Deze dreigend in de stam te vergroeien en
de stamgroei en ontwikkeling van de boom belemmerd.
Gezien de locatie van de bomen nabij de woningen en het openbaar toegankelijk gebruik van de
gemeenschappelijke tuinen is het aan te bevelen het snoeiwerk 2 jaarlijks te laten uitvoeren (advies is
in 2022) en de VTA controle 3 jaarlijks te laten uitvoeren.
Heeft u, naar aanleiding van dit briefrapport nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact opnemen met Marco Buring op telefoonnummer 06 – 83 21 01 00 of per e-mail
m.buring@nationalebomenbank.nl
Met vriendelijke groet,
Nationale Bomenbank Noord Holland B.V.
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