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WOORD VOORAF

Bomen worden zelden ontzien tijdens werkzaamheden of
andere activiteiten.  Ondanks de toegenomen kennis stellen
we vast dat er nog heel wat onwetendheid bestaat over de
boom als ‘levend organisme’.

Omdat (grote) bomen zeer belangrijk zijn, zouden we best
zeer bedachtzaam met ze omgaan. Bomen vervullen immers
een aantal belangrijke functies. En we weten dat die functies
exponentieel groter worden naarmate de bomen groter
(kunnen) worden.

Het vermijden van schade aan ondergrondse of bovengrondse
delen is een must omdat schade steeds implicaties heeft
voor de toekomst van de boom (stabiliteitsproblemen,
toegangspoort voor infecties, …).  Schade aan bomen
resulteert bijna steeds in een verminderende vitaliteit en een
grotere vatbaarheid voor ziekten en plagen.  En omdat de
aftakeling van een boom meestal een langdurig proces is
wordt vele jaren na een beschadiging geen causaal verband
meer gelegd met het afsterven van een boom!

Meer en meer zijn we ervan overtuigd dat werken in en om
bomen specialistenwerk is.  Daarom pleiten we er voor om
‘boomspecialisten’ ook bij het inrichten van een
boombeschermingszone te betrekken.

Wij hopen dat dit zakboekje voor u een hulp is om voor -
schriften en verbodsbepalingen op te nemen in uw
bestekken. Tevens denken wij dat het een handig
communicatiemiddel kan zijn op werven of op plaatsen waar
bomen bedreigd zijn.

Deze uitgave is een herdruk van de versie van 2014. Behalve
de opname van de werfposters op de binnenkant van de
achterflap is de inhoud van dit zakboekje niet gewijzigd ten
opzichte van vorige versie.

We wensen u een nuttig gebruik toe.

ir. Jos De Wael
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Zoals de voorgaande VVOG-zakboekjes is deze publicatie
bedoeld als een werkinstrument op locatie. Omwille van de
bruikbaarheid is het beknopt gehouden en wordt alleen
gefocust op het beschermen van bomen. 

Vademecum Bomen
Indien u meer informatie wenst over bomen verwijzen we u
graag door naar het Technisch Vademecum Bomen van het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De teksten die
verwijzen naar het Vademecum zijn bruin ingekleurd.

Standaardbestek 250
Dit zakboekje is geen alleenstaande publicatie. Heel wat van de
voorschriften en aanbevelingen zijn opgenomen in het Standaard -
bestek 250 (SB250) versie 3.1 voor de Wegenbouw (2014). 
De teksten die verwijzen naar het SB250 zijn geel ingekleurd.

Infobord ‘Boombeschermingszone’
Naar analogie met de verplichting om op een bouwwerf een
poster met veiligheidsvoorschriften op te hangen, werd door de
VVOG iets gelijkaardigs uitgewerkt voor de bescherming van
bomen. Wij bevelen aan om het infobord 'Boombeschermings -
zone' voortaan op te hangen op elke locatie waar bomen om de
een of andere reden bedreigd zijn. Dit kan bijdragen tot de
sensibilisatie van werklieden en burgers.

Illustraties
In dit zakboekje worden foto’s en tekeningen gebruikt om de
tekst te verduidelijken. Daarbij wordt een kleurencode
gebruikt. Foto’s die groen omkaderd zijn duiden op een
gewenste situatie. Foto’s die rood omkaderd zijn duiden op een
ongewenste situatie.

TEN GELEIDE

Gewenste situatie

Ongewenste situatie

Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw

Technisch Vademecum Bomen van ANB
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Sinds 1979 beschikken we in Vlaanderen over een methodiek
om de waarde van een boom te berekenen. De ‘Uniforme
Methode voor Waardebepaling van Bomen’ is integraal
opgenomen in Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen van het
Standaardbestek 250 en wordt aanvaard door rechtbanken en
verzekeringsmaatschappijen.

De ‘Uniforme Methode’ maakt het mogelijk om op
eenvoudige wijze de waarde van een boom te berekenen
aan de hand van vijf factoren:
• de basiswaarde,
• de soortwaarde,
• de standplaatswaarde,
• de conditiewaarde,
• de plantwijzewaarde.

Gebruik van de
Uniforme Methode
De ‘Uniforme Methode’
kan onder meer
gebruikt worden voor
het bepalen van de
actuele waarde van
een boom of bomen -
groep, het vast stellen
van een eis tot
schadevergoeding bij
schade aan de stam,
kroon en wortels van
bomen.

Wanneer wordt een schadevergoeding berekend?
Het is belangrijk om een schadevergoeding voor een boom te
berekenen in de volgende gevallen:
• bij schade door bouwwerkzaamheden,
• bij schade door de aanleg van nutsvoorzieningen (kabels,
buizen, …)

• bij schade door grondophoging, door wijziging van de
grondwaterstand

• bij aanrijding door wagens of onderhoudsmachines 

Oudere bomen zijn doorgaans 
meer waard dan straatmeubilairCop
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Schade aan bomen | Bovengrondse gevaren
• Enkele voorbeelden •

Ontschorsing = 
onderbreking sapstroom

Beschadiging kroonstructuur

Nagels in de stam =
invalspoort voor infecties

Ontschorsing = inrotting 
en invalspoort infecties

Afgerukte tak = 
invalspoort infecties

Insnoering stam en takken =
groeimisvorming
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Totale boombeschermingszone
(TBBZ)  [H2•4.3.6]

Afmetingen van de TBBZ
voor een afzonderlijke boom
De straal van een TBBZ wordt
uitgedrukt in centimeter en is
gelijk aan 12× de stam dia meter
gemeten in cm op 1 m boven
de grond.  De straal wordt
uitgezet aan de voet van de
boom en is nooit minder dan
2 m of groter dan 15 m. 

Beschermingszone - Grootte
[F.4.8.2.3.1]

De wortelprojectie is 1,5 tot 4 x 
groter dan de kroon projectie,
maar kan alleen exact vast ge -
steld worden door voorzichtig
te graven. De beschermings -
zone strekt zich minstens uit
tot 1,5 tot 2 meter buiten de
kroon projectie, wat bijna altijd
kleiner is als de wortel projectie.
Dus ook als de beschermings -
zone gerespecteerd wordt,
zullen tijdens de werken fijne
boomwortels beschadigd
worden.  Let wel op bij scheef -
staande bomen, bomen met
een zuilvormige of onregel -
matige kruin en bomen in een
verstedelijkte omgeving. Bij
deze bomen kan een belang -
rijk deel van het wortelgestel
buiten de beschermingszone
vallen. Als er aan wijzingen
bestaan moet de bescher -
mings zone uitgebreid worden. 

TOTALE BOOMBESCHERMINGSZONE (TBBZ)

Hier gelden beschermende
voorschriften én

verbodsbepalingen.

Een TBBZ is een door
middel van een om -

heining afge bakende zone die
voor de aanvang van de werken
wordt geïnstalleerd, constant blijft
staan en pas na uit voer ing van
alle werken wordt afgebroken.

Opgelet!
Men dient steeds de grootste
oppervlakte te nemen!

G1
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Verbodsbepalingen binnen de                            

  W1 drainagesystemen of
afwateringssystemen te onderbreken;

W2 de bodem onder water te zetten;

W3 ongeschikt bemalingswater te lozen;

W4 materialen en goederen op te slaan;

W5 constructies, bouwketen, machines,
containers e.d. te plaatsen;

W6 doeken, folies of andere materialen te
plaatsen die de indringing van water en
zuurstof in de bodem beperken;

W7 voertuigen en machines te gebruiken;

W8 slib te deponeren;

W9 graafwerken uit te voeren;

W10 het niveau van het maaiveld tijdelijk of 
definitief te verhogen of verlagen;

De bestaande water- en zuurstof-
huishouding te verstoren door ...
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M1 borden, kabels, leidingen, touwen, latten,
verlichting e.d. te hechten aan een
onderdeel van de boom; 

M2 • snoeiwerken aan takken en wortels uit 
te laten voeren door niet gekwalifi 
ceerde en niet gecertificeerde 
boomverzorgers. Snoeien van takken 
en wortels dikker dan 5 cm doorsnede 
dienen eveneens door bovenvermelde 
boomverzorgers uitgevoerd te worden.

• takken te breken;

M3 de stam te ontschorsen;

M4 vuur te maken

Chemische bodemverstoring 
te veroorzaken door ...

Bovengrondse plantendelen 
te beschadigen door ...

C1 chemische stoffen zoals spoelwater, oplos -
singsmiddelen, oliën, gips, cement, verf,
zandcement stapelen, lozen of verwerken;

C2 materialen te reinigen;

C3 afval of puin te storten;

B verboden de zone te betreden

Toegang
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Gebodsbepalingen

G1 tijdelijke omheining ...................................... p.20

G2 bodembescherming tegen verdichting
door middel van rijplaten ......................... p.21

G3 wortelbescherming ........................................ p.22

G4 antiverdampingsscherm ............................. p.23

G5 grondwaterpeilbuizen .................................. p.24

G6 stam- en takbescherming tegen
mechanische schade .................................... p.28

G7 stambescherming tegen zonnebrand ... p.30

G8 bewatering en bevloeiing ........................ p.26

G9 biologisch actieve lagen ............................ p.26

G10 onderboringen .................................................. p.27

G11 kruinbescherming door beperken van de
rijhoogte ................................................................ p.31

G12 werken aan de boom uitsluitend door
gecertificeerd boomverzorger ................... p.4
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Bescherm
ende voorschriften

Tijdelijke omheining 
[H4•1.1.3.1]

Beschrijving
De tijdelijke omheining beschermt een groeiplaats tegen
verwijdering, beschadiging, verstoring en verontreiniging.
De tijdelijke omheining behelst :
• de plaatsing;
• de instandhouding en het onderhoud tijdens de duur
vermeld in de opdrachtdocumenten;

• het verwijderen.

Materialen
Het betreft een mobiele afsluiting volgens 3-78.
De panelen zijn voorzien van passende signalisatie.

Uitvoering
De tijdelijke omheining wordt geplaatst volgens de
aanduidingen van de opdrachtdocumenten en bij ontbreken
daarvan volgens de aanduidingen van de leidend ambtenaar.
De plaatsing is zodanig dat de te beschermen groeiplaats
doelmatig afgesloten wordt, zoals aangeduid in de
opdracht documenten. De omheining zal voldoende stabiel
zijn zodat te verwachten dynamische krachten kunnen
opgevangen worden zonder schade. Binnen de omheining
is iedere verwijdering, verstoring en veront reiniging van de
groeiplaats en beschadiging van de vegetatie verboden.
Verboden zijn dus o.m. verkeer en opslag van materiaal en
materieel. Instandhouding gebeurt tijdens de duur vermeld
in de opdracht documenten. Op bevel van de leidend
ambtenaar, naar gelang van de omstandigheden, de
organisatie en de voortgang van de werken wordt de
tijdelijke omheining in één keer of gefaseerd verwijderd,
waarbij alles opgeruimd wordt, zonder schade aan de te
beschermen groeiplaatsen. Bij de plaatsing en verwijdering
worden alle andere opgelegde beschermingsmaatregelen
gerespecteerd.

Meetmethode voor hoeveelheden
De tijdelijke omheining wordt opgemeten in m.

Bescherming van de wortels

G1
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Bescherm
ende voorschriften

Bewatering en bevloeiing

Indien de TBBZ of een gedeelte ervan onderhevig
is aan water onttrekking vanwege bronbemaling dient er een
bevloeiings installatie geplaatst te worden.  Het water mag niet
rechtstreeks afkomstig zijn van de bron bemaling. Het dient een
gelijke temperatuur te hebben als de buiten temperatuur,
voldoende zuurstofrijk te zijn en vrij van zouten of andere
chemicaliën. 
De bevloeiingshoeveelheid en frequentie wordt door de
boomverzorger bepaald.

Biologisch actieve lagen

Bij het ontgraven wordt een onderscheid gemaakt
tussen de biologisch actieve en biologisch minder actieve laag.
Bij de aanvulling worden beide lagen op de oorspronkelijke
plaats terug gebracht. Overtollige grond wordt afgevoerd.  
Er wordt enkel gebruik gemaakt van de oorspronkelijke
bodem.  Bij de aanvulling worden geen pneumatische
toestellen gebruikt.
Bij manuele uitgraving door een boomverzorger wordt steeds
geëvalueerd welke wortels al dan niet worden onderbroken.
Bij die uitgraving kan men van pneumatische en hydraulische
machines gebruikmaken.

Bronbemalingswater is vaak
ongeschikt om aan bomen te

geven.

Het is verboden om de bodem
onder water te zetten.

G8

G9
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Bescherm
ende voorschriften

Stam- en takbescherming

Stam- en takbescherming • Algemene bepaling
[H2•14.4.2.3]

Indien werken noodzakelijk zijn binnen de TBBZ worden
stam en laaghangende takken beschermd tegen
mechanische schade.

Stam- en takbescherming

Beschrijving
De tak- en stambescherming
beschermt de stammen en
laaghangende takken tegen
mechanische schade wanneer
binnen de totale boom -
beschermingszone (TBBZ)
gewerkt moet worden. De
tak-en stambescherming
behelst: de plaatsing; de
instandhouding en het
onderhoud; het verwijderen
na de werken.

Materialen
Rietmatten; houten planken;
bandijzers; schroeven.

Uitvoering
De volledige stam wordt vanaf 10 cm buiten de wortelhals
tot aan de kruinaanzet omwikkeld met rietmatten. De riet -
matten hebben een dikte van 2 cm. De gehele oppervlakte
wordt 4 maal omwikkeld. Aan de buitenzijde, over de totale
lengte van de stamvoet tot aan de kruinaanzet, worden
houten planken met een dikte van minimaal 2 cm op een
aangesloten, verticale wijze geplaatst. Deze planken worden
door middel van bandijzers en schroeven in de planken aan
elkaar vast gemaakt zodat een stevige constructie ontstaat.
De houten constructie mag niet in aanraking komen met
stamvoet of wortelaanzet.

Meetmethode voor hoeveelheden
De stam- en takbescherming wordt opgemeten per stuk 
(= per boom).

Hier gelden beschermende
voorschriften én

verbodsbepalingen.
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Boomverankeringszone [H2 • 4.3.7]

Wat
De boomverankeringszone is de ruimte waarbinnen de
wortels zich bevinden die instaan voor de stabiliteit van
de boom. Deze ruimte is kleiner dan deze die nodig is om
de vitaliteit van de boom te behouden. Verschillende
factoren, zoals boomhoogte, kruinbreedte, bodemtype,
bepalen de  grootte van deze ruimte. Deze ruimte kan
eveneens beïnvloed worden door natuurlijke of
bouwkundige hindernissen.

Afmetingen
De straal van de BVZ uitgedrukt in centimeter = 6 × de
stamdiameter gemeten aan de stamvoet op maaiveld. De
straal wordt uitgezet aan de
voet van de boom. De BVZ 
bij bomen  met een stam -
diameter kleiner dan 0,15 m
is minimaal 1,5 m. Deze
berekening is niet van
toepassing bij bomen die
geen symmetrische onder -
grondse worteldoorgroei -
mogelijkheden hebben.

Boomverankeringszone

Diameter van de stam Straal gemeten 
aan stamvoet in cm

≤ 25 cm 150

30 180

35 210

40 240

45 270

50 300 

55 330

60 360

65 390
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Boomverankeringszone

Totale boom-
beschermingszone

BOOMVERANKERINGSZONE (BVZ)
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Werfposter
Poster met een
overzicht van 
de verbods- en
gebods bepalingen
die kan opge -
hangen worden
in de werfkeet
en/of kan bij -
gevoegd worden
bij bestekken,
bouwver gun -
ningen, ...  Op de poster kan de waarde
van de boom genoteerd worden.

Waarschuwingsbord ‘Verboden toegang’
Dit waarschuwingsbord is gemaakt om alle
betrokken partijen en het publiek te
sensibiliseren over het feit dat de bomen
beschermd worden binnen een bepaalde
zone. Dit bord kan bijvoorbeeld
vastgehecht worden aan de omheining
van een boombeschermingszone.

Boomwaardeposter
Op dit bord kan de waarde van de
‘beschermde’ boom(bomen) vermeld
worden. Hierdoor kan bij de werklieden 
én bij het grotere publiek meer begrip
geschapen worden voor de waarde van
het bomenbestand.

GERELATEERDE PUBLICATIES
• WERFPOSTERS •

Deze posters zijn gratis downloadbaar op de
website van de VVOG (www.vvog.info ➤
publicaties VVOG ➤ Zakboekje 3). De QR-code
brengt u rechtstreeks naar deze pagina.  
U kan de grootte aanpassen, de uitprint
plastificeren en op de werf plaatsen.
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Een uitgave van de

Beschadigingen aan bomen door werkzaamheden
en nabij manifestaties is vaak een doorn in het oog
van groen beheerders. Dikwijls geschiedt deze
schade door onwetendheid of omdat het
'zogenaamd' onvermijdbaar is. Werken nabij
zogenaamde kunstwerken en electriciteits kabines
daarentegen blijken steeds wel vermijdbaar te zijn.

In het geval van ondergrondse of bovengrondse
'ruimte concurrentie' van bomen met andere
infrastructuurwerken dient de aandacht voor bomen
steeds in overweging te worden genomen. Naar
analogie met andere toetsings instrumenten kan
men bij een bomentoets prioriteiten vastleggen die
al dan niet instaan voor het behoud en bescherming
van bomen.

In dit handig 'werf'-zakboekje geven we een
overzicht van verbodsbepalingen en beschermende
maatregelen die ondermeer zijn opgenomen in het
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw versie
(3.1.).  Door het toepassen van deze normen kunnen
veel problemen vermeden worden.

Bij uitbreiding kunnen deze normen ook opgenomen
worden bij het verlenen van bouwvergunningen,
bestekken van allerhande publieke of particuliere
werken nabij bomen.

Een positieve samenwerking tussen alle betrokken
partijen levert een positieve bijdrage aan een
duurzame leefomgeving.
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