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5-12-2016 TREFPUNT GROEN EINDHOVEN 

 

t.av. mw Moonen, mw v/d Weijst 
 
Het advies luidt: positief 
 
Het betreft de kap van 1 boom aan de Aalsterweg, Stratum. 
 
Afweging 

 
Het betreft een atlasceder die voorkomt op de lijst van waardevolle bomen in 
Eindhoven. Middels deze plaats verdient de boom extra bescherming. De boom is 
18 meter hoog en heeft een diameter van 85 cm. Dit laatste doet vermoeden dat 
de boom waardevol zou zijn in casu 50 jaar of ouder. Alle redenen om de boom te 
bewaren. 
 
TGE heeft ter plaatste de boom bekeken. Wat opvalt is dat de (gestel)takken 
beginnen op een hoogte van 8 meter. Verder zijn er binnen de kroon veel takken 
verdwenen wat de kroon een open vorm geeft. Qua opbouw mag de boom als 
slecht gekwalificeerd worden. De onderste takken rijken 5 a 6 meter van de stam 
over het belendende fietspad en in de kronen van de onlangs aangeplante 
platanen. De bijgaande rapporten voorspellen een slechte toekomst voor de boom. 
Zo heeft de boom aan de zwaarste takken bij de aanhechting een plakoksel. Op 
termijn breken deze uit. Navraag bij de eigenaar leerde dat er nog meer mis is. De 
takken met plakoksels moeten op voorspraak van de hovenier getuit worden. Dit 
als veiligheidsmaatregel. Takken die aan een tuidraad ‘hangen’ zorgen er voor dat 
de boom lui wordt en geen stevigheid meer aanbrengt. Verder is de vrees van de 
eigenaar terecht dat de boom aangetast zal worden door schimmels. In 2014 zijn 
door graafwerkzaamheden wortels verdwenen, zie foto.  
 

 



De boom toont vele gebreken, is gevaarlijk, en staat de omliggende bomen – die 
wel in een goede staat verkeren – in de weg. TGE adviseert de boom te vervangen. 
 
 
Compensatie 
 
Trefpunt geeft nagedacht over de soortkeuze van de herplant. Op deze plek zou 
een ranke boom passen en liefst een groenblijver. Onze keuze is: 
 

 
 
De Servische spar. Een boom die past in ons klimaat, is slank en kan een hoogte 
bereiken van 20 meter. Er is nauwelijks sprake van naaldverlies en de boom wortelt 
diep wat hem stormvast maakt. 
 
 
Joop van Hout 



 

 

 


